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CCB divulga as novas 
taxas de pernoite: confira 

aqui os valores

Escolha aqui a 
sua festa julina

Ainda dá tempo de participar da Costelada em Caldas Novas

Este mês em Ubatuba, a X Festa da Tainha

Na Serra 
Gaúcha, Canela 
tem Festival de 

Inverno este mês
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 ►O inverno de Caldas Novas garante sempre sol firme e ainda oferece este mês o Carneiro no Buraco e a XVI Costelada (Pág. 7)
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PLACAR
Alugue um trailer em um dos campings do Recreio dos Bandeirantes, 
Mury, Serrinha 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 
Aventuras). Essas taxas são válidas para acampamento à vista (Regula-
mento de Uso, Item 07) e associados quites com taxas de manutenção, 
cotas de subscrição e eventuais pendências. As tabelas completas são 
expostas nas portarias dos campings. Associados em desacordo pagam 
como Convidados Desacompanhados, a partir dos 5 anos.

- 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).

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

4.551 (Farol). Instalações–padrão interrompi-
das temporariamente para obras e reformas, 
NÃO TEMPORADA: R$ 5,70 mais equipamen-
to de R$ 1,40 até R$ 9,50; TEMPORADA(16/
Dez. a 28/Fev. e Jun./Jul.) : R$ 10,20 mais equi-
pamentos de R$ 2,60 até 17,20.

CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia de Ata-
laia, s/nº. Instalações–padrão, luz para equipa-
mentos (110v), chuveiros quentes, quadra de 
esportes, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: 
R$ 5,70 mais equipamento de R$ 1,40 até R$ 
9,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
10,20 mais equipamentos de R$ 2,60 até 17,20.

PRADO (BA-03) – Praia do Farol. Instala-
ções–padrão. Chuveiros quentes, quadra de es-
portes, praia fronteira. Luz elétrica apenas para 
as dependências (220v), ponto de energia para 
carga de bateria de trailers. NÃO TEMPORA-
DA: R$ 6,40 mais equipamento de R$ 1,60 até 
R$ 10,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28/ Fev. e 
Jun./Jul.): R$ 10,70 mais equipamento de R$ 
2,70 até R$ 17,90.

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$ 6,40 mais equipamento de 
R$ 1,60 até R$ 10,70; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev. e Jun./Jul./Ago.): R$ 10,70 mais equi-
pamento de R$ 2,70 até R$ 17,90.

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$ 8,00 
e mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 13,30; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 11,50 
mais equipamento, de R$ 2,90 até R$ 19,30.

CONCEIÇÃO DA BARRA (ES-03) – Ro-
dovia Adolpho Serra, km 16 – Cohab. Acesso 
pela BR-101. Instalações–padrão interrompidas 
temporariamente para obras e reformas. NÃO 
TEMPORADA: R$ 5,80 mais equipamento de 
R$ 1,00 até R$ 9,80; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 5,80 mais equipamento de R$ 1,00 
até R$ 9,80.

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$ 8,00 mais equipamento de 
R$ 2,00 até R$ 13,30; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 11,50 mais equipamento, de R$ 
2,90 até R$ 19,30. 

PRAIA DAS NEVES (ES-02) – Lotea-
mento Praia das Neves. Município de Presiden-
te Kennedy. Acesso pelo km 419 da BR- 101. 
Instalações-padrão interrompidas temporaria-
mente para obras e reformas. Não há luz elétri-
ca. NÃO TEMPORADA: R$ 5,80 mais equipa-
mento de R$ 1,00 até R$ 9,80; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.) R$ 5,80 mais equipamento 
de R$ 1,00 até R$ 9,80.

GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia 

Caldas/Ipameri (Aeroporto), a 4 km do centro 
da cidade. Instalações – padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de 
esportes, sauna, piscinas quentes p/adultos e 
crianças, piscina cloradas de água fria p/adul-
tos. NÃO TEMPORADA: R$ 8,80 mais equipa-
mento de R$ 2,20 até R$ 14,80; TEMPORADA 
(Mai./Jun./Jul.): R$ 8,80 mais equipamento de 
R$ 2,20 até R$ 14,80.

MINAS GERAIS
ITABIRITO (MG-03) – Fazenda Palmital, 

a 29 km da Rodovia dos Inconfidentes. Instala-
ções–padrão, iluminação elétrica somente para 
as dependências, chuveiros quentes, quadra de 
esportes, sauna, cachoeira e piscina natural. 
NÃO TEMPORADA: R$ 5,70 mais equipamen-
to de R$ 1,40 até R$ 9,50; TEMPORADA (16/
Dez.a 28/Fev.): R$ 6,60 mais equipamento de 
R$ 1,00 até R$ 11,10.

JUIZ DE FORA (MG –02) – Represa Dr. 
João Penido, Tel.:(32) 3257-0946. Instalações-
-padrão interrompidas temporariamente para 
obras e reformas, luz para equipamentos (110v), 
chuveiros quentes, quadra de esportes. NÃO 
TEMPORADA: R$ 5,80 mais equipamento de 
R$ 1,00 até R$ 9,80; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 5,80 mais equipamento de R$ 1,00 
até R$ 9,80.

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$ 7,30 mais 
equipamento de R$ 1,00 até R$ 12,20; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 8,40 mais 
equipamento de R$ 1,10 até R$ 14,10.

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 TEMPORA-
DA: R$ 7,30 mais equipamento de R$ 1,90 até 
R$ 12,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): 
R$ 10,20 mais equipamento de R$ 2,60 até R$ 
17,20.

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$ 7,30 mais equipamento de R$ 1,00 até R$ 
12,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
8,40 mais equipamento de R$ 2,10 até R$ 14,10.

FOZ DO IGUAÇU (PR-01) – Estrada das 
Cataratas, junto ao portão do Parque Florestal. 
Tel:. (45) 3529-8064. Instalações–padrão NÃO 
TEMPORADA: R$ 5,80 mais equipamento de 
R$ 1,00 até R$ 9,80; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 5,80 mais equipamento de R$ 1,00 
até R$ 9,80.

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$ 5,70 mais equipamento de R$ 1,40 até R$ 
9,50; TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.): R$ 
6,60 mais equipamento de R$ 1,70 até R$ 11,10.

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$ 
6,40 mais equipamento de R$ 1,00 até R$ 10,70; 
TEMPORADA (16/DEZ. a 28/Fev.): R$ 10,70 
mais equipamento de R$ 2,70 até R$ 17,90.

RIO DE JANEIRO
ARARUAMA I (RJ-03) – Junto ao Parque 

Hotel, a 300 m da Praia, telefone comunitário 
(22) 2620-4004. Instalações–padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, qua-
dras de esportes, play-ground e salão de jogos. 
NÃO TEMPORADA: R$ 7,30 mais equipa-
mento de R$ 1,90 até R$ 12,20; TEMPORADA 
(16/Dez.a 28/Fev.): R$ 10,20 mais equipamento 
de R$ 2,60 até R$ 17,20.

ARRAIAL DO CABO (RJ-05) – Av. Ber-
nardo Lenz, 271, a 100 m da Praia dos Anjos. 
Instalações–padrão, iluminação elétrica apenas 
para as dependências, chuveiros quentes. Mó-
dulos demarcados para a instalação de equi-
pamentos. NÃO TEMPORADA: R$ 7,30 mais 
equipamento de R$ 1,90 até R$ 12,20; TEM-
PORADA (16/Dez.a 28/Fev.): R$ 10,70 mais 
equipamento de R$ 2,70 até R$ 17,90.

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$ 
9,00 mais equipamento de R$ 2,30 até R$ 15,00; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28 Fev.) R$ 11,50 
mais equipamento de R$ 2,90 até R$ 19,30.

MURY (RJ-08) – Parque Mury/Debossan. 
Entrada no km 69 da Estrada Rio–Friburgo, à 
esquerda da “lombada eletrônica”. Tel.: (22) 
2542-2275. Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, quadra 
de esportes, pavilhão de lazer, sauna, piscinas 
naturais, ducha de rio e play-ground. NÃO 
TEMPORADA: R$ 11,80 mais equipamento de 
R$ 3,00 até R$ 19,80; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 14,30 mais equipamento de R$ 
3,60 até R$ 24,00.

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$ 6,40 
mais equipamento de R$ 1,60 até R$ 10,70; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 10,20 
mais equipamento de R$ 2,60 até R$ 17,20.

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$ 11,60 mais equipamento de R$ 2,90 até R$ 
19,50; TEMPORADA: (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
18,90 mais equipamento R$ 4,80 até R$ 31,70.

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$ 6,40 mais equipa-
mento de R$ 1,60 até R$ 10,70; TEMPORADA 
(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 10,20 mais equipamento 
de R$ 2,60 até R$ 17,20.

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

Severino Lopes da Silva, 2500, Balneário Bon-
fim, Município de Nísia Floresta. Acesso pelo 
km 119 da BR-101. Instalações-padrão, luz para 
equipamentos (220v), chuveiros quentes, qua-
dra de esportes, pavilhão de lazer, praia frontei-
ra na lagoa. NÃO TEMPORADA: R$ 5,70 mais 
equipamento de R$ 1,40 até R$ 9,50; TEMPO-

RADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 6,60 mais equi-
pamento de R$ 1,00 até R$ 11,10.

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

guassu, acesso pelo km 49 da Estrada do Mar 
(RS-398). Tel.: (51) 3622-1209. Instalações– pa-
drão, luz para equipamento (220v), chuveiros 
quentes, lagos, praia fronteira 300 metros. NÃO 
TEMPORADA: R$ 5,70 mais equipamento de 
R$ 1,00 até R$ 9,50; TEMPORADA (16/Dez. a 
28/Fev.): R$ 6,60 mais equipamento de R$ 1,00 
até R$ 11,10.

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$ 
6,60 mais equipamento de R$ 1,00 até R$ 11,10; 
TEMPORADA (Mai. Jun. Jul.): R$ 6,60 mais 
equipamento de R$ 1,00 até R$ 11,10.

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$ 5,70 mais 
equipamentos de R$ 1,00 até R$ 9,50; TEMPO-
RADA (16/DEZ. a 28/Fev.): R$ 5,80 mais equi-
pamentos de R$ 1,00 até R$ 9,80.

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

10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13) 3311-9329. 
Em implantação. Praia fronteira. NÃO TEM-
PORADA: R$ 8,00 mais equipamento de R$ 
2,00 até R$ 13,30; TEMPORADA (16/Dez. 
a 28/Fev.): R$ 11,30 mais equipamento de R$ 
2,90 até R$ 19,00.

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$ 8,40 mais equipamento de R$ 2,10 até R$ 
14,00; TEMPORADA (Mai. Jun. e Jul.): R$ 
12,30 mais equipamento de R$ 3,10 até R$ 
20,80.

CLUBE DOS 500 (SP-01) – km 60/SP 
da Via Dutra, Guaratinguetá (SP). Tel.: (12) 
3122-4175. Instalações–padrão, luz para equi-
pamentos (220v), chuveiros quentes, pavilhão 
de lazer, quadras de esportes, piscinas cloradas 
e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 8,40 
mais equipamento de R$ 2,10 até R$ 14,10; 
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 8,40 
mais equipamento de R$ 2,10 até R$ 14,10.

ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario Covas 
Júnior, 3486. Jardim São Fernando. Aces-
so 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$ 8,50 mais equipamento de R$ 2,20 até R$ 
14,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 
14,00 mais equipamento de R$ 3,50 até R$ 
23,40. 

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$ 11,80 
mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 19,80; 
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.): R$ 19,40 
mais equipamento de R$ 4,90 até R$ 32,50.

SERGIPE
ARACAJU (SE-01) – Praia de Atalaia 

Nova (perímetro urbano). Tel.: (79) 3243-3957. 
Instalações–padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, 
praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 7,30 
mais equipamento R$ 1,90 até R$ 12,20; TEM-
PORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 10,20 mais 
equipamento de R$ 2,60 até R$ 17,80.

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 Lourenço BR460, km40. Instala-
ções completas, chuveiros quentes, varia-
das opções de esportes e lazer, piscinas, 
restaurante, luz para equipamentos, chalés 
de aluguel. E-mail: fazenda@recantodos-
carvalhos.com.br 

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@
sistemafieg.org.br

BERLINQUE (Ilha de Itaparica) – 
Salvador (BAHIA) – Praia de Berlinque 
na Estrada Cacha-pregos, km06. Tel: (71) 
3838-1217. Instalações completas, chuvei-
ros quentes, duchas, quadra de esportes, 
luz para equipamentos (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 comple-
tas, 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, chuvei-
ros 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), piscinas, parque infantil, lago, praia 
artificial, churrasqueiras cobertas.

ITAOCA – Av. Beira Mar, s/nº. Praia 
de Itaoca, entre Marataízes e Piúma (muni-
cípio de Itapemirim) (ESPÍRITO SANTO). 
Tel.: (27) 3529-1409. Instalações comple-
tas, chuveiros quentes, quadra de esportes, 
salão de jogos, churrasqueiras, aluguel 
de caiaques, passeios e aulas de iatismo 
(hobie-cat), luz para equipamentos (220v), 
praia fronteira. E-mail: pousadacamping@
praiadeitaoca.com.br

COUNTRY RODA – Las Azucenas 
Norte, 1.625 – Vila Luchetti, Trevo de Es-
cobar, km 51, Ruta 9 (Panamericana), a 51 
km de Buenos Aires (ARGENTINA). Ins-
talações completas, chuveiros quentes, luz 
para equipamentos (220v), piscinas, quadra 
de esportes, pavilhão de lazer.

PUNTA BALLENA – Ruta Interbalne-
ária, Km 128 – Maldonado, a 14km de Pun-
ta del Este (URUGUAI), Instalações com-
pletas, equipamentos de esportes, piscinas, 
Tel: (DDI-00598) (42) 578902. supermerca-
do, sala de TV e jogos, chalés e barracas de 
aluguel. E-mail: info@campinginternacio-
nalpuntaballena.com 
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Em reunião realizada em maio pas-
sado, a Direção Nacional do CCB 
aprovou a revisão das taxas de uso 

e de manutenção mensal, para  vigência a 
partir deste mês. Foi autorizado um rea-
juste aproximado em torno de 10%, con-
siderando a variação dos encargos mais 
influentes no orçamento de custeio dos 
campings, entre eles a folha de pagamen-
tos, com os reflexos do recente reajuste do 
salário-mínimo (14,13%) e as despesas de 
consumo dos serviços públicos.

Em resultado do reajuste, as taxas de 
manutenção foram modificadas de R$ 
88,00 para R$ 97,00, nos pagamentos efe-
tuados até o dia 10 do mês corrente. Para 
o custeio dos encargos de processamento, 
operação, impressão, manipulação e por-
te postal, as taxas pagas pela via bancária 
tem um custo adicional de R$ 8,00.

As taxas de pernoites, de equipamen-
tos, ocupações de módulos e outros cus-
tos de acampamento receberam reajustes 
assemelhados e estão discriminados nas 
tabelas ao lado e na página 4.

NOVAS ADMISSÕES AO 
QUADRO SOCIAL

Na mesma reunião de maio passado, 
a Diretoria Nacional aprovou o reajuste 
das cotas de admissão para novos associa-
dos, também a partir deste mês de julho. 
A subscrição de um título de propriedade 
familiar passa a custar R$ 2.080,00 à vis-
ta, ou R$ 2.220,00 em seis prestações, ou 
R$ 2.480,00 em doze vezes. A taxa men-
sal de manutenção, em qualquer plano de 
pagamentos, passa a vigorara doze meses 
depois da data de subscrição.

O Passaporte, que atende as duas pes-
soas pelo prazo de um ano, pode ser ad-
quirido por R$ 765,00 à vista ou por R$ 
870,00 em quatro vezes, com direito a re-
novações sucessivas com um desconto de 
20% em relação aos valores vigentes no 
momento da renovação. Os subscritores 
de passaportes pagam pernoites a partir 
cinco anos de idade, não tem acesso ao 
sistema de acampamento por Ocupação 
de Módulos (OM), nem fazem jus à cota 
patrimonial vinculada ao título de pro-
priedade.

O Cartão Aventura, que é individual e 
válido por seis meses, passa a custar R$ 
310,00 e pode ser renovado sucessivamen-
te pelo seu valor integral atualizado no 
momento da renovação, sem desconto. Os 
seus parâmetros de idade para o custeio 
dos pernoites e de acesso às alternativas 
de acampamento são os mesmos adotados 
para os passaportes.

Confira as novas taxas de pernoites do CCB

Pequeno Médio Grande Maior Pequeno Médio Grande Maior

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        





camping clube do brasil
Taxas de Ocupação de Módulos - A partir de Julho de 2012

Aplicável em Períodos de Não Temporada 
(*)

Sistema exclusivo para sócios proprietários integralmente quites com cotas de subscrição, ou taxas de manutenção ou outras pendências.

CAMPINGS
BARRACAS E CARRETAS-BARRACAS TRAILERS, CAMPERS E MOTOR-HOMES

VALORES EM (R$) COM DESCONTO, ATÉ O VENCIMENTO
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(Valores em R$ 1,00)
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OBS.:  Associados inadimplentes ou em desacordo com o Item 7º do Regulamento de Uso dos Campings pagam taxas correspondentes a Convidado Desacompanhado;    Não é permitida a frequência em Estada Diurna para Convidados 

Desacompanhados (os valores deste item na tabela são referência para associados inadimplentes);   PERÍODOS DE TEMPORADA: Campings de Caldas Novas, Canela e Campos do Jordão: Mai./Jun./Jul.; Santa Cruz Cabrália e Prado: De 16/Dez. a 
28/Fev. e  Jun./Jul.; Alcobaça, Aracaju, Aracruz, Araruama, Arraial do Cabo, Arroio Teixeira, Bertioga, Cabo Frio, Canavieiras, Clube dos 500, Conceição da Barra, Curitiba, Foz do Iguaçú, Garibaldi, Guarapari, Itabirito, Itanhaém, João; Pessoa, Juiz de 

Fora, Lagoa do Bonfim, Mury, Ouro Preto, Paraty, Praia das Neves, Praia de Leste, Recreio dos Bandeirantes, Serrinha e Ubatuba : De 16 de Dezembro até 28 de Fevereiro.
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Ainda não programou 
suas férias de julho? En-
tão, aproveite nossas di-

cas e desfrute do seu merecido 
descanso em um dos campings 
do CCB.  

Nessa edição, o campista 
fica por dentro de mais três des-
tinos: Guarapari e sua delicio-
sa culinária; Ouro Preto e suas 
programações culturais; e Clube 
dos 500 (Guaratinguetá)e suas 
trilhas ecológicas. 

GUARAPARI
Camping - O ES-01 está si-

tuado em uma enorme área ver-
de, sombreada por amendoeiras, 
e oferece 20 mil m2 com divisão 
de módulos para trailers e mo-
tor-homes. Possui instalações-
-padrão, luz para equipamentos 
(220v), chuveiros quentes, qua-
dra de esportes e Praia fronteira.

Acesso – A melhor maneira 
de se chegar a Guarapari, a par-
tir do Rio de Janeiro, é pela pon-
te Rio-Niterói e seguir direto 
com destino a Vitória, pela BR-
101. Quem preferir desfrutar de 
uma paisagem mais encantado-
ra, a dica é seguir pela Rodovia 
do Sol, depois de Marataízes, 
passando por diversos balneá-
rios como Iriri, Piúma, Anchieta 
e Meaípe.

Atrativos – Na cidade há 
cerca de 40 praias para os mais 
variados gostos. Aqueles que 
vão à Guarapari atraídos pela 
fama da radioatividade de suas 
areias, devem procurar a praia 
de Areia Preta. Ela é muito 
frequentada por jovens e ido-
sos que se enterram nas areias 
em busca de suas propriedades 
medicinais. A praia é pequena e 
tem ondas fracas. 

Guarapari também é ideal 
para os mergulhos recreativos. 
O turista tem a chance de co-
nhecer a mais rica biodiversi-
dade de peixes de recife do país 
embarcando em “drive boats” 
especialmente equipados. Antes 
do mergulho, o participante fica 
conhecendo o equipamento e re-
cebe orientações de segurança.

Alguns pratos merecem des-
taque na culinária: as moqueca e 
tortas capixabas, a muma de siri 
e a caranguejada. A moqueca 
capixaba, aliás, é conhecida in-
ternacionalmente e se diferencia 
da baiana por não levar azeite de 
dendê e nem leite de coco. 

OURO PRETO
Camping - O camping de 

Ouro Preto fica próximo ao Cen-

Passe suas férias curtindo a natureza nos campings do CCB

 ►Defronte 
á serena 
enseada de 
Setiba, o 
Camping de 
Guarapari

 ►As 
famílias 

acampam em 
Ouro Preto 

e participam 
do Festival 
de Inverno 
na cidade

 ►O 
Camping 
do Clube 
dos 500 
fica a meio 
caminho 
entre o Rio e 
São Paulo

tro da cidade, na Estrada dos In-
confidentes, onde os campistas 
dispõem de instalações-padrão, 
chuveiros quentes e quadra de 
esportes. O MG-01 tem capaci-
dade para 130 barracas, além de 
20 trailers e motor-homes. 

Acesso – Para os campistas 
que saem do Rio de Janeiro, o 
acesso é feito pela BR-040, que 
liga o Rio a Juiz de Fora. O trevo 
para a Rodovia dos Inconfiden-
tes fica a 40km de Belo Hori-
zonte. A partir desse ponto, são 

mais 60km para chegar à cidade. 
De São Paulo e da região Sul, o 
melhor é seguir pela Rodovia 
Fernão Dias (BR-381), pegar 
a BR-356 na altura de Lavras, 
passar por São João Del Rey até 
Barbacena e depois seguir pela 
BR-040, passando por Conse-
lheiro Lafaiete, Congonhas e 
Ouro Preto.

Atrativos – Os campistas 
que vão a Ouro Preto de carro 
devem aproveitar e passear pela 
Estrada Real. A estrada conta 

as histórias do Estado de Minas 
Gerais e do processo de minera-
ção em nosso país. 

A arquitetura barroca é uma 
das marcas da cidade. Igrejas e 
prédios históricos erguidos no 
século XVIII estão por toda a 
parte.  O Museu do Aleijadinho, 
por exemplo, é uma boa opção 
cultural. O local reúne peças e 
documentos do artista. 

Outra dica é visitar a Igreja 
São Francisco de Assis, consi-
derada uma das obras-primas 

do barroco brasileiro. Nela, o 
projeto, a obra escultórica e a ta-
lha são todas de autoria de Alei-
jadinho. 

Para os campistas que pre-
ferem estar em contato com o 
meio ambiente uma alternativa 
é conhecer o Parque Estadual 
do Itacolumi. O local abriga um 
pico com o mesmo nome que, 
no século XVII serviu como 
referência para os bandeirantes 
paulistas que desbravavam a re-
gião. O parque também dispõe 
de trilhas e cursos d’água, que 
cortam toda sua extensão.  

CLUBE DOS 500
Camping – O SP-01 é cer-

cado de mata nativa e possui 
instalações-padrão com capa-
cidade para 300 equipamentos, 
playground, piscinas para adul-
tos e crianças, a quadra de vôlei 
e campo de futebol society. Há 
também um pavilhão de lazer 
equipado com churrasqueira, 
ideal para reunir os amigos.

Acesso – O camping fica a 
261 km do Rio de Janeiro e a 
185 km da capital paulista. Para 
chegar ao camping é necessário 
seguir pela Rodovia Presidente 
Dutra até o km60, em Guara-
tinguetá, onde está localizado o 
camping.

Atrativos – Um dos pon-
tos fortes de Guaratinguetá é o 
turismo ecológico. São três tri-
lhas as mais conhecidas: a das 
Pedrinhas, propícia à escalada 
e ao rapel; a do Pirizal com três 
horas de caminhada íngreme; e 
a dos Pilões, muito utilizada no 
ciclo do ouro. 

Entre os povoados de Pedri-
nhas e Gomeral, é possível voar 
de asa-delta, passear de bicicleta 
ou mesmo alugar um jipe. 

No turismo religioso, pode-
-se conhecer a Casa de Frei Gal-
vão, o primeiro santo nascido no 
Brasil. O Seminário de mesmo 
nome recebe turistas para reti-
ros espirituais e encontros para 
estudos de temas religiosos. É 
no local também que são distri-
buídas as “Pílulas de Frei Gal-
vão”.

Para conhecer melhor a cul-
tura da região, pode-se passear 
e fazer compras pelo mercado 
municipal. 

O centro é referência em hor-
tifrutigranjeiros, distribuindo 
as mercadorias pelo município 
e região. Sua estrutura interna 
também chama atenção: vários 
arcos com adro interno dotado 
de chafariz. 
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Mercado
Para facilitar a organização e planejamento de suas férias 

de julho, indicamos três produtos que não podem ser deixados 
de lado na hora de montar a mala: a Mochila Mor Pantanal com 
cooler; o kit camping Braskit e um fogareiro portátil.

Mochila Mor Pantanal 15 l com cooler: Essa 
mochila possibilita maior praticidade para o cam-
pista em suas aventuras. Eficiente, ela possui três 
compartimentos, incluindo um cooler na parte de-
baixo com capacidade para 9 litros. É a forma ideal 
para guardar seus lanches, bebidas e demais acessó-
rios. Seu material é 100% poliéster, com cobertura 
de pvc, garantindo uma maior resistência e durabi-
lidade. Apresenta garantia de três meses. Está em 
promoção no Ponto Frio, saindo de R$69,90 por 
R$47,90. Pode ser paga ainda em 4x de R$11,98. 
(www.pontofrio.com.br) 

Kit camping Braskit: Traga os amigos de 
seu filho para acampar e torne o acampamento das 
crianças ainda mais divertido. O kit contém uma 
lanterna, um saco de dormir forrado com algodão, 
um travesseiro, uma garrafinha e uma mochila para 
transporte. Disponível nas cores verde ou rosa. As 
dimensões aproximadas do saco de dormir: 53 x 
125 cm (LxP). Na Rihappy está custando R$52,99 
ou 2x de R$26,50 sem juros. (www.rihappy.com.br)

Fogareiro Horizontal Portátil: Para o cam-
pista que gosta de cozinhar, esse fogareiro é uma 
ótima escolha. Portátil, ele possui proteção lateral 
de chama, dispositivo de segurança (corta chama), 
acendimento automático, regulador ajuste fino de 
chama e hastes para suporte de panelas. Utiliza car-
tucho gás descartável ou gás de cozinha. Vem com 
maleta para transporte e mangueira de alta pressão. 
Não acompanha o gás. Sai por apenas R$124,00 na 
Camping e Lazer (www.campingelazer.com.br)

Mury começa a se preparar 
para o Cozido Sertanejo

Já tem programação para o 
próximo feriado? Então, apro-
veite o feriadão da Indepen-

dência em uma das festas do CCB: 
o Cozido Sertanejo em Mury. 

O evento está marcado para 
o dia 8 de setembro (sábado) no 
Camping de Mury, região serra-
na fluminense, e promete ser uma 
grande confraternização entre 
amigos que terão ainda a oportu-
nidade de degustar um delicioso 
prato. 

O almoço, promovido pelos as-
sociados do RJ-08 e com o apoio 
do Clube, deve ser servido por 
volta das 13h. No cardápio, um sa-
boroso prato de carnes, legumes, 
pirão e arroz. 

Todos estão convidados para 
participar dessa festa. Os curiti-
banos e capixabas, por exemplo, 
podem aproveitar que no dia 8 é fe-
riado em suas cidades (Nossa Se-
nhora da Luz, em Curitiba, e Nos-
sa Senhora da Vitória, em Vitória) 
e estender sua estadia no camping, 
fazendo um grande passeio pelo 
Rio de Janeiro. 

Informações de como adquirir 
os ingressos para a festa serão pu-
blicadas nesse jornal, na edição do 
mês de agosto. 

Cantina de Mury 
será reinaugurada 

este mês
Para comemorar em grande 

estilo a reinauguração da cantina 
de Mury, uma festa está sendo pro-
gramada pela Cláudia, nova con-
cessionária, para o dia 7 (sábado) 
deste mês. 

Durante o dia haverá uma roda 
de samba no local, tocando o me-
lhor da música ao vivo com direito 
a churrasco e cerveja por R$30,00 
por pessoa. Para que não bebe cer-
veja, também há a opção pelo re-
frigerante. 

A cerveja, o churrasco e o refri-
gerante serão servidos entre as 12h 
até 16h. Antes e após esse período, 
serão cobrados à parte. 

 ►O feriadão da Independência e a cantina sob nova concessão 
vão garantir o sucesso do cozido
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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

camping & lazer
Rua São Januário, 53-A (São Cristóvão - Rio)

Tel.: (21) 2580-2539 -  Fax.: (21) 2580-4740 

TERMOFIX Desumidificador - Anti-môfo VENDAS 
PARA O

RIO GRANDE 
DO SUL

Jairo Borges
Tel.: (51)

3232-2681

 ►No pavilhão de eventos, o momento maior da confraternização da Costelada

Esse mês tem Festa da Costelada 
em Caldas Novas

Para quem quer curtir o fim 
de semana com os amigos 
e, de quebra, saborear um 

delicioso prato, não pode perder 
as atrações gastronômicas que 
ocorrem esse mês em Caldas No-
vas. 

A primeira será realizada no 
dia 12, quinta-feira. É o Carnei-
ro no Buraco, tradicional almoço 
de confraternização entre os as-
sociados. O prato principal será 
servido junto com legumes, tem-
peros, maçã, além de acompa-
nhamentos como arroz branco, 
salada e pirão. 

No dia 14, sábado, ou seja, 
dois dias depois, é a vez da XVI 

 ►Não podia ser melhor: cinco minutos a pé separam o camping 
dos estandes da “exposição”

Festival da Pinga agita 
Paraty em agosto

Fique aquecido nesse inver-
no. Está chegando o Festival da 
Pinga 2012, em Paraty. O evento 
ocorrerá entre os dias 16 e 19 de 
agosto e reúne sete alambiques 
com estandes, com oito marcas 
(Corisco, Coqueiro, Engenho 
D’Ouro, Paratiana/Mulatinha, 
Maré Cheia, Murycana e Maria 
Izabel). 

Os visitantes poderão sabo-
rear antigos e curiosos sabores 
da bebida, acompanhados das 
comidas típicas da região. 

Para quem quiser curtir o 
evento, o CCB tem como opção 
de hospedagem o camping RJ-
04, localizado na Praia do Pon-
tal, a cinco minutos do Centro, 
a pé. 

História - A aguardente 
de cana foi o primeiro produto 
colonial brasileiro a brilhar no 
exterior, desbancando a concor-
rência europeia. 

A produção da cachaça em 
Paraty é uma tradição que vem 
desde o século XVI, quando a 
cidade chegou a ter cerca de 160 

engenhos de aguardente. 
Atualmente, a cachaça é a 

bebida mais consumida no Bra-
sil e o terceiro destilado em ven-
das em todo mundo.

Camping - O RJ-04 está 
localizado em frente à praia do 
Pontal, próximo à Santa Casa de 
Misericórdia e, além das insta-
lações-padrão, tem capacidade 
para 120 equipamentos, dividi-
dos entre trailers, motorhomes e 
barracas. 

Acesso – A cidade de Paraty 
fica a 240km do Rio de Janei-
ro e a 305km de São Paulo. O 
acesso é feito pela BR-101 (Rio/
Santos). Após a construção da 
rodovia, na década de 70, a ci-
dade tornou-se um importante 
pólo de turismo nacional e inter-
nacional. Paraty possui também 
um pequeno aeródromo para 
aviões mono ou bimotor, com 
pista de 30 metros de largura e 
585 de comprimento, revestida 
de asfalto.

Festa da Costelada. O evento co-
meça logo pela manhã com uma 
missa campal, enquanto as cos-
telas são assadas. O almoço está 
previsto para as 13h e terá como 
acompanhamentos arroz, feijão 
tropeiro, aipim cozido e diversos 
tipos de salada. 

Para fechar em grande estilo, 
no dia seguinte, domingo, tem 
mais comemoração. Dessa vez, 
os campistas voltam ao pavilhão 
do GO-02 para saborear no al-
moço a “Vaca Atolada”. 

Camping – O GO-02 pos-
sui uma área acampável de 
40.000m². Oferece instalações-
-padrão, luz para equipamentos, 

chuveiros quentes, quadra de 
esportes, churrasqueiras, sauna 
e piscinas para adultos e crian-
ças. O camping fica próximo ao 
aeroporto e a 4km da cidade. A 
energia elétrica para trailers e 
motor-homes é medida à parte. 

Acesso – Para quem sai da 
região Sudeste, o caminho mais 
próximo é pela BR-050, passando 
por Uberlândia, Catalão e Ara-
guarí. Para quem sai de Brasília, 
é melhor seguir pela BR-040 e 
continuar pela BR-050, passan-
do por Cristalina. Chegando em 
Campo Alegre de Goiás, deve-
-se seguir pela estrada que vai de 
Ipameri a Caldas Novas.
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 ►À noite, 
mais um 
sucesso 
da Banda 
Tureck 
animando os 
campistas

 ►No sábado, 
sob sol de 
montanha, 

churrascos 
e bate-papos 
antecederam 

os momentos 
da festa

Animação e descontração marcaram Noite de Queijos e Vinhos

 ►No 
domingo, dia 
seco para 
recuperar as 
energias e 
desmontar o 
acampamento

Muita gente não con-
fiou no tempo e aca-
bou perdendo uma 

das mais animadas festas or-
ganizada pelo CCB. Mais de 
400 campistas curtiram a 40ª 
Noite de Queijos e Vinhos na 
Serrinha,  realizada no dia 9 
do mês passado. Na ocasião foi 
realizada também uma clínica 
de xadrez no camping.

Em pleno feriadão de 
Corpus Christi, a festa teve a 
presença da tradicional Ban-
da Tureck que fez a sua 38ª 
apresentação consecutiva no 
evento ao longo das quatro dé-
cadas. 

O convite deu direito a um 

caneco comemorativo. E tome 
vinho para espantar o frio. Vi-
nho tinto e refrigerante à von-
tade, além da tradicional em-
balagem com cinco qualidades 
de queijos, patê, manteiga e 
pão.  Ao contrário do que mui-
tos acreditaram a chuva miúda 
só caiu mesmo na sexta feira 
à noite. No sábado o sol con-
vidou a animados churrascos 
e as tradicionais rodas de ami-
gos numa grande confraterni-
zação. À noite, apenas frio e 
muito vinho e no domingo o 
sol gostoso para curar os ex-
cessos da noite anterior com 
a certeza de que ano que vem 
tem mais. 

Canela comemora a chegada do inverno em grande estilo

 ►As instalações do camping estão sempre preparadas para 
apoiar os eventos naquela região

Os campistas que visitarem 
Canela durante esse inverno 
podem participar de mais uma 
edição do projeto Canela em 
Festa, três eventos simultâneos 
para a cidade: a Festa Colonial, 
a Cidade das Crianças e Feira de 
Inverno. 

A Festa Colonial é em evento 
que integra o meio urbano e rural 
e tem como objetivo apresentar o 
trabalho, a gastronomia e a cul-
tura local. Mesmo que chova, a 
qualidade da festa não será com-
prometida, pois a prefeitura dis-
ponibilizou uma cobertura per-
manente. Haverá ainda extensa 
programação cultural. 

A novidade desse ano fica 
por conta da Cidade das Crian-
ças. Próxima aos restaurantes, 
o local contará com brinquedos 
infláveis e recreadores. Os pais 

poderão deixar seus filhos tran-
qüilos, com a certeza de que eles 
estarão se divertindo. 

No mesmo período, acon-
tecerá a 1ª Feira de Inverno de 
Canela. A feira é uma iniciativa 
para promover o comércio e a in-
dústria de móveis aos visitantes. 
Diversas lojas, dos mais variados 
segmentos, estarão expondo seus 
produtos. 

O Canela em Festa começa 
em 15 de julho e vai até o dia 31 
do mesmo mês no Centro de Fei-
ras de Canela. O horário de fun-
cionamento é das 10 às 22 horas 
e a entrada é franca. 

O CCB dispõe de um cam-
ping na cidade de Canela que 
pode ser uma ótima opção de 
hospedagem para quem deseja 
curtir o evento. 

Camping - O camping fica 

em uma área na Estrada do Ca-
racol, a 837 metros de altitude, 
margeado por um riacho que cor-
re sobre pedras, formando uma 
piscina natural. O RS-01 está si-
tuado em um bosque de araucá-
rias, conta com um pavilhão de 
lazer com quadras de esportes, 
churrasqueiras cobertas, pisci-
nas naturais e cancha de bocha, 
além das instalações-padrão.

Acesso - Basta pegar a estra-
da asfaltada, que dá acesso ao 
Parque do Caracol, para chegar 
ao camping de Canela, na Ro-
dovia RS-235, que liga Canela a 
Gramado. Depois de percorrer 
4km, o campista precisa subir à 
direita e de lá, seguir mais 1km 
até o RS-01. Para chegar em Gra-
mado, é só seguir pela RS-235 
em direção à cidade, que fica a 
apenas 8km de distância.
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Rua Senador Dantas, 75 – 28º andar – Rio de Janeiro (RJ)
Tel: (21) 2240-5390 -  Fax: (21) 2262-3143

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

VISITE LOGO A 
AMAZÔNIA!

PACOTES PROMOCIONAIS PARA JULHO
A CCTUR sugere várias opções de pacote de via-

gens para os mais diferentes destinos do país, com 
exceção dos feriados. Os valores não incluem as ta-
xas de embarque.

-Aracaju, 08 dias, a partir de R$ 1.773,00
-João Pessoa, 08 dias, a partir de R$ 1.299,00
-Maceió, 08 dias, a partir de R$ 1.501,00
-Gramado, 08 dias, a partir de R$ 1.768,00
-Natal, 08 dias, a partir de R$ 1.424,00 
-Porto Seguro, 08 dias, a partir de R$ 1.189,00
-Fortaleza, 08 dias, a partir de R$ 1.706,00 

SAÍDAS DE AGOSTO A NOVEMBRO
Pacotes aéreos com saídas de agosto a novembro, 

com exceção dos feriados. Valores não incluem as 
taxas. 

- Aracaju, 08 dias, a partir de R$ 1.497,00
- Gramado, 08 dias, a partir de R$ 1.392,00
- Maceió, 08 dias, a partir de R$ 1.325,00
- Fortaleza, 08 dias, a partir de R$1.322,00
- João Pessoa, 08 dias, a partir de R$ 1.297,00
- Porto de Galinhas, 08 dias, a partir de R$1.361,00

NÃO DEIXEM PARA A ÚLTIMA HORA
Programe-se com antecedência para pacotes aé-

reos e tenha uma viagem inesquecível.
-Bento Gonçalves, várias saídas, Festa da Uva, a 

partir de R$ 1.581,00 + taxas de embarque
-Natal Luz nas Serras Gaúchas, saída 24/11/12, 

08 dias, a partir de R$ 2.874,00 + taxas
-Natal Luz em Gramado, período de 19 a 26/12/12, 

a partir de entrada de R$ 650,00 + 09 parcelas de R$ 
216,70

-Natal Luz em Gramado, período de 27/12/12 a 
03/01/12, a partir de entrada de R$ 717,00 + 09 parce-
las de R$ 239,20

-Caldas Novas, de 15 a 22/07/12, a partir de R$ 

 ►Já é tempo de garantir as reservas para o Natal Luz de Canela e Gramado

1.561,00 + taxa de embarque

PACOTES INTERNACIONAIS 
PARA JULHO

Programe-se para as férias de julho. Os pacotes 
abaixo não incluem as taxas:

-Cancun, 7 noites, partir de US$ 1.288,00
-Buenos Aires e Mendoza, 6 noites, a partir de 

US$ 1.173,00
-Espanha e França, 9 noites, a partir de US$ 

2.088,00 
-Madri e Itália, 10 noites, com guia falando por-

tuguês a partir de US$ 2.849,00
-Fly & Drive Orlando, a partir de US$ 2.861,00
-Punta del Este, a partir de US$ 1.008,00
-Punta Cana, a partir de US$ 1.561,00
-Santiago, a partir de US$ 1.182,00 
-Buenos Aires, a partir de US$ 741,00 

TURISMO DIFERENTE
Para aqueles que gostam de um passeio diferen-

te:
-Finais de semana com o Trem do Pantanal, para-

da em Aquidauana/Piraputanga inclui: bilhete Trem 
do pantanal ida de Campo Grande até Aquidauana, 
transporte Aquidauana/Fazenda, 01 pernoite na 
Fazenda escolhida, transporte Fazenda/Aquidaua-
na e bilhete Trem do pantanal de volta Aquidauana/
Campo Grande. Valor por pessoa em apartamento 
duplo = R$ 520,00 ficando na Fazenda Chapadão do 
Aquidauana. 

-Passeio em Miranda. Inclui: Bilhete Trem do 
Pantanal ida Campo Grande/Miranda, transpor-
te Estação Ferroviária de Miranda/Hotel, Passeio 
de barco Catamarã, 01 diária com café da manhã, 
transporte hotel/Estação ferroviária de Miranda, 
bilhete Trem do Pantanal volta Miranda/Campo 
Grande. Valor por pessoa em apartamento duplo = 
R$ 370,00.

OBS: Nos dois pacotes, o custo não inclui o 
deslocamento das cidades de origem até o local de 
embarque do trem.

ESTÃO ACABANDO COM ELA
Pacote para o Amazonas:
 -Embarque no Navio – Hotel Iberos-

tar Grand Amazon e explore os encantos do Amazo-
nas, contando com uma infraestrutura de luxo e um 
roteiro inesquecível. Ligue para a gente para saber 
mais detalhes.

Nessas férias, concorra a 
pernoites grátis

As férias são a época ideal do 
ano para viajar com a família 
pelo país e conhecer novos 

lugares. E no CCB você ainda con-
corre a estadias grátis nos campings 
da rede.

Todo mês, o Camping Clube do 
Brasil sorteia 100 bônus de pernoites 
para os seus associados. Para partici-
par, é fácil. Basta se manter em dia 
com as taxas que você automatica-
mente 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, desde que es-
ses estejam identificados com suas 
respectivas carteiras sociais. Cada 
associado pode ganhar até cinco per-
noites para um mesmo acampamento. 

Não estão inclusos na promoção 
equipamentos desocupados, ocupa-
ções de módulos, parkings e animais 
permitidos. Confira na listagem 
abaixo os contemplados de junho:

008961-4(RJ)
011012-2(SP)
012598-1(RJ)
013241-7(RJ)
016480-4(RJ)
018949-8(RJ)
019645-3(SP)
037648-5(RJ)
038191-9(SP)
041444-5(SP)
043031-0(SP)
043077-6(RS)
047874-0(RJ)
053695-4(RJ)
054688-6(RJ)
058302-4(SP)
069367-5(SP)
069600-5(MG)
086064-6(SP)
086147-2(RJ)

091515-8(RJ)
094156-5(SP)
094201-6(MG)
100635-0(PR)
103462-0(RJ)
105377-1(RJ)
106849-1(SP)
112315-2(RJ)
114715-6(MG)
117134-1(SP)
117241-0(RJ)
119837-7(RJ)
127400-0(RJ)
131848-0(SP)
132272-2(RJ)
141445-6(MG)
142849-7(RJ)
146428-1(SP)
153752-1(PR)
161145-6(RJ)

164832-2(RJ)
169861-0(RJ)
175513-7(RJ)
176983-5(RJ)
181509-2(RJ)
182506-3(SP)
183572-5(MG)
188830-4(RJ)
202254-5(MG)
202293-5(MG)
203219-2(RJ)
206769-2(SP)
208477-5(SP)
212089-8(SP)
212304-0(SP)
213408-3(ES)
213685-7(RJ)
214181-0(SP)
215790-0(RJ)
218270-1(SP)

220880-8(SP)
223015-6(SP)
224040-2(RJ)
225762-9(SP)
226677-5(RJ)
227076-6(RJ)
228309-4(SP)
228875-1(SP)
229529-5(MG)
229653-4(ES)
229716-6(RJ)
231670-8(RJ)
231886-5(SP)
231975-6(RJ)
232026-0(SP)
232484-0(RJ)
232560-0(SP)
232767-8(SP)
234539-1(SP)
234671-1(RJ)

235187-1(RJ)
235235-6(ES)
235247-9(RS)
235314-0(RJ)
235389-9(RJ)
235393-8(RJ)
235527-3(RJ)
235552-4(RJ)
235637-6(SP)
235668-5(RJ)
235705-5(SP)
235717-8(RJ)
235746-1(RJ)
235822-1(RJ)
235897-0(SP)
235969-1(RJ)
235989-5(SP)
236018-9(RJ)
236050-3(RJ)
236066-8(RJ)
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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

 ►Qualquer 
que seja a 
escolha, as 
festas julinas 
nos campings 
garantem 
alegria, 
descontração 
e mesa farta

Em julho tem clínica de 
xadrez em Ubatuba

Dando prosseguimento ao 
calendário de xadrez do CCB, 
esse mês será realizada mais 
uma clínica sobre o esporte, ago-
ra no camping de Ubatuba. 

O evento ocorrerá no dia 7 
(sábado), durante a X Festa da 
Tainha. É uma ótima oportuni-
dade dos amantes do esporte se 
encontrarem, principalmente as 
crianças que têm a chance de 
aprender com grandes enxadris-
tas. 

Também nesse mês, será re-
alizado no dia 15 (domingo) o 
CXXX Torneio Aberto no cam-
ping do Recreio dos Bandeiran-
tes. Os participantes devem levar 
suas próprias peças. Os que esti-
verem sem material não poderão 
participar da competição. 

A última etapa, realizada 
no dia 17 de junho, contou com 
aproximadamente 51 participan-
tes. Os vencedores do sorteio das 
três cestas básicas foram João 
Pedro de Souza Batista (Elite), 
Victor Hugo Branquinho Mar-
ques (Elite)e Roger Cristiano 
Brock (Club Municipal). 

Presenteie quem 
você ama com um 

título do CCB
Quem é apaixonado pelo 

campismo sabe os benefícios 
que essa prática propicia. Que 
tal compartilhar esses privilé-
gios com a família então?

Para isso, aproveite a pro-
moção “De Pai para Filho”, 
presenteando seu filho ou um 
familiar com um título do CCB. 
Vocês poderão usufruir de um 
clube de vantagens. Os associa-
dos, por exemplo, ganham até 
90% de desconto na compra de 
um novo título para seus paren-
tes. Quanto maior for seu tempo 
de associado, maior o desconto. 

Além disso, os novos títulos 
só serão submetidos ao paga-
mento das taxas de manutenção 
no mês seguinte à subscrição. 

Participe este mês da promoção “Novos Associados”
Aproveite a promoção “No-

vos Associados”: indicando 
amigos para o CCB, você ga-
nha descontos e estadias grátis. 

Para participar, basta indi-
car um amigo para o Camping. 
A cada indicação confirmada, 
os sócios e seus dependentes 
são beneficiados com bônus/
pernoites. Os bônus, que têm 
validade de um ano para os as-
sociados e seus acompanhan-
tes, servem para reduzir as des-
pesas com pernoites de pessoas 
ou equipamentos. No total, eles 
somam valores entre R$25,00 e 
R$80,00. 

Para cada grupo de cinco 
indicações confirmadas, os as-
sociados recebem mais 20% do 
valor total dos bônus entregues. 

Lembramos que essas bo-

nificações não servem para re-

duzir as mensalidades de ocu-

pação de módulos, nem para as 

taxas de estadia diurna e outras 
específicas. 

Preencha o seu cupom abai-

xo e o envie para qualquer uma 
das secretarias do CCB pelo 
correio, fax ou e-mail. 

CLÍNICA DE XADREZ: No 
dia 9 de junho, aproveitando a 
Festa de Queijos e Vinhos na 
Serrinha, foi realizada mais uma 
clínica de xadrez. Sob a coorde-
nação do professor Sylvio Re-
zende e seu assistente João An-
derson, os campistas puderam 
aprender mais sobre o esporte e 
suas estratégias. A maior parte 
dos enxadristas era de crianças, 
o que demonstra o interesse dos 
mais novos pela prática. Desta-
que também para os integrantes 
da Banda Tureck que, durante 
seus momentos de folga, arruma-
ram um tempo para jogar. 

Abaixo, confira os vencedo-
res do mês de junho: 

CXXIX TORNEIO 
ABERTO: Geral:Antonio 
Manoel de Holanda (TTC); 
Veteranos:Bartholomeu de Aqui-
no Campos ; Sub_20: Carlos 
Eduardo Freitas

XXIX TORNEIO ESCO-
LAR POR EQUIPES: Juve-
nil: Sistema Elite de Ensino; 
Infantil:Sistema Elite de Ensino 
; Mirim: Instituto Menino Jesus.

 ►Na Serrinha, 
a Clínica do 
mês passado 
atraiu muitos 
campistas

Ainda há tempo de partici-
par ou repetir a presença 
em um dos arraiais orga-

nizados por associados em vários 
campings do CCB. Neste mês, 
três festas julinas estão sendo or-
ganizados para os campistas.

Em Mury, a festa vai acon-
tecer no dia 21, com o pavilhão 
de eventos caprichosamente de-
corado para abrigar a dança da 
quadrilha, o casamento na roça, 
o baile caipira, os folguedos in-
fantis e as mesas com os petiscos 
e bebidas adequados ao momen-
to. A festa é comunitária e cada 
participantes deverá levar um 
prato de doce ou salgado. Além 
da adesão das famílias, a cantina 
sob nova concessão vai estar de 
plantão.

UBATUBA
Na mesma noite de 21 de 

Mais arraial este mês nos campings
julho, o pavilhão de eventos de 
Ubatuba vai estar decorado para 
a sua festa, entre 18 e 22 horas, 
sob a iniciativa do novo conces-
sionário da cantina Jefferson de 
Lima, com entrada livre para os 
campistas, que podem chegar em 
trajes caipiras.

As atrações gastronômicas 
vão incluir bolinhos caipiras, 
bolo formigueiro, de fubá, doce 
de abóbora, de batata,cuzcuz, 
arroz doce, pudim de leite e ape-
ritivos típicos, qualquer unidade 
ou dose a R$ 2,00. As diversões 
infantis vão constar de pescaria, 
boca de palhaço, bola na lata, 
brinquedo inflável, também por 
R$ 2,00 cada um. A noite será 
animada com música eletrônica 
e com certeza haverá uma pausa 
para a dança da quadrilha com os 
próprios campistas.

RECREIO
O último sábado do mês, dia 

28, vai estar reservado para a 
festa do camping do Recreio, no 
pavilhão anexo à cantina, capri-
chosamente decorado para o mo-
mento.Como sempre, as atrações 
terão a participação maciça dos 
campistas, constando da pro-
gramação a dança da quadrilha, 
o casamento na roça,eleição de 
prendas, a cadeia e outras diver-
sões que a imaginação vai criar.

As atrações para a criançada 
vão reunir a pescaria, bola na 
lata, boca de palhaço e outras 
diversões. 

O forró vai ser animado por 
música eletrônica selecionada 
para o evento. No ambiente da 
festa estarão disponíveis conjun-
tos de mesas com quatro cadei-
ras para aluguel.
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Canadense Nautika – Modelo para seis pes-
soas. 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 
ecológico, tenda 3x3 com fechamento lateral e 
compressor. Tel.: (21) 2581-9001 / 9856-1342.

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

Caming Car – Ano 1986, ótimo estado, com 
2 camas de casal e amplo avancê, mais acessó-
rios 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 aces-
sórios, impecável, pronta para acampar. Wilson. 
Tel.: (19) 9173-1547/ 3276-4605

Camping Star – Com frigobar, mesa 4 ban-
cos, transformador, fogão 2 bocas, piso ecológi-
co, bem conservada e vistoriada. Tels.: (21) 2581-
9001 / 9856-1342. 

Camping Star – Com geladeira, fogão, sofá-
-cama, cadeira do papai e 1 quarto com colchão. 
R$4.500,00. Leni Monteiro. Tel.: (21) 2631-5460

Trabucar – Com fechamento, 1 colchonete, 
armário de aço, fogão 2 bocas, cortinas, tape-
tes 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

Diamante - Totalmente reformado, com 
pintura nova, fogão novo etc. Ademar/Lenir. 
Tel.: (19) 3276-3687 

KC540 – Ano 91. Banheiro com box, 2 ca-
mas de casal, fogão 4 bocas com forno, geladei-
ra. 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 
casal, 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 co-
berta, cama casal + beliche, banheiro químico 
+ box, toldo + fechamentos novos, telas + cor-
tinas, geladeira, 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.bandeira@bol.com.br.

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

Modelo Reboque/Trailer - ano 76. Ótimo es-
tado. 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.

Turiscas Imperial Luxo – Ano e modelo 1984, 
em excelente estado, envio fotos. R$32.000,00. 
Tels.: (11) 9422-7955 e 7876-1217 ID 84*82633.

Turiscar Rubi – Ano 1980. Instalado no CCB 
de Paraty (RJ). Documentação OK - placa de Pa-
raty - Todo reformado, pronto para rodar, com ge-
ladeira nova, fogão 4 bocas, exaustor, banheiro, 
vaso sanitário fixo, caixa d’água, mesa que vira 
cama de casal, dormitório de casal. Varanda bran-
ca, fechada, com pia e fogão. R$37.000,00. Linda-
mir. 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 con-
dicionados sendo 2 splits, com armários, bar, ade-
ga, 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, bom-
ba 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

Agrale Ultravan – Proprietário propõe tro-
ca de seu motor-home por um bom trailer de um 
eixo. Motor-home ano 1994, motor MWM (o mes-
mo da F-4000), consumo entre 7 e 11km/L,pneus 
seminovos, carroceria em fibra de vidro, rodado 
duplo traseiro, freios a disco, direção mecânica, 
conversor 2.500W, inversor 1.200W, tanque de 
água doce 250L, tanque de detritos 250L, bomba 
d’água importada, doc 2012 paga, CRLV registra-
do como motor-casa. Interior montado em 2011: 
cama 2,09m X 2,70m, poltrona e mesinha que se 
transformam em cama de solteiro, sofá-cama na 
cabine 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, aquecedor de frio 6.400W, lavatório, 
chuveiro regulável 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, comprimento 
9,50 m, 55.000 km rodados, único dono, câmbio 
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, fogão 4 bocas, 2 banheiros (um banho, ou-
tro 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, diesel, 
modelo Itapoá, acomodação para 4 pessoas. 
R$80.000,00. Paulo Veiga. Tel.: (53) 9995-4099

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 en-
rolar, câmera de ré, microondas (funciona no in-
versor), refrigerador 120L, fogão 2 bocas, antena 
winegard, vaso sanitário, ducha higiênica, box 
separado, 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 sim-
ples, 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$155.000,00. Edu-
ardo. Tels.: (11) 4367-2306/ 9784-2067 / 9959-
0131/ 7768-6405

Freezer – Ártico, ótimo estado em pleno 
funcionamento. 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. Fer-
nando. 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 

Cambão completo – Com parte elétrica 
pronta e biquilha, para acoplar em automóvel pe-
queno (UNO). Roberto. (12) 9170-7794. E-mail: 
roittrich@hotmail.com
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Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

camping clube do brasil

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 

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 insta-
lados 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.

46
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ALUGUEL DE TRAILERS 
Para os interessados, sócios e também seus convidados que desejarem alugar trailers no Re-

creio dos Bandeirantes, Serrinha, Mury, Campos do Jordão, a diária de locação dos equipamen-
tos pequenos mais o pernoite de até um casal é de R$ 75,00. 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$ 10,00 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 guardas-

-camping, 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, Itanhaém, 
Ubatuba, Campos do Jordão, Curitiba, João Pessoa ou com a Secretaria de Salvador.

DIVERSOS
MOTORHOMES

TRAILERS

CARRETAS/BARRACAS

BARRACAS



VIDA DE CAMPISTA
“Eu nasci no camping e há 30 anos adoro ser campista”

 ►Entre 
queijos e 
vinhos na 
Serrinha, 
Aline e Diego 
comemoram 
mais um 
acampamento 
feliz

CCB comemora 46 anos de dedicação ao campismo
O Camping Clube do Bra-

sil está comemorando mais 
um ano de existência. São 
quase cinco décadas estimu-
lando a prática do campismo 
no Brasil e preservando o es-
pírito de convívio com a na-
tureza. 

Desde sua criação, o clube 
assumiu o compromisso com 
seus associados de proporcio-
nar excelência em infra-es-
trutura nos campings da rede, 
tudo pelo ideal de aproximar 
o homem a natureza. 

História – O CCB foi 
fundado no dia 7 de julho de 
1966 por um grupo de excur-
sionistas, pescadores e aven-
tureiros que tinha como um 
de seus líderes o arquiteto 
Ricardo Menescal. Esses pio-
neiros compraram um peque-
no terreno em Cabo Frio, que 
seria o ponto de partida para 
muitos outros campings. Por 

 ►Em 1966, o Camping de Cabo Frio foi a primeira incorporação 
patrimonial do CCB

meio de um acordo com o an-
tigo Clube dos 500 e a compra 
desse terreno em Cabo Frio, o 
CCB foi fundado. Hoje, 46 anos 
após a fundação, o clube conti-
nua mantendo o seu padrão de 
atendimento aos campistas. 

 O informativo “O Campis-
ta” surgiu posteriormente, em 
1973, com o objetivo de estrei-
tar as relações do clube com os 
campistas. A publicação men-
sal divulga não só os eventos 
que ocorrem nas unidades do 
CCB, mas também traz dicas 
de viagem, ofertas de produtos 
relacionados ao campismo, in-
formação sobre eventos e clas-
sificados. 

Atualmente, o CCB tem uni-
dades em doze estados, promo-
vendo uma integração de Norte 
a Sul do país, a saber: Bahia, 
Espírito Santo, Goiás, Minas 
Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, 

Rio Grande do Sul, São Paulo e 
Sergipe. 

O Camping Clube do Brasil 

é a maior e principal entidade 
associativa do campismo no 
país. Seu nome tornou-se sinô-

nimo de lazer aliado ao meio 
ambiente, ao oferecer quali-
dade de vida e possibilitar o 
contato direto com a natureza 
e a interação entre as pessoas. 

Na opinião do presidente 
do Camping Clube do Brasil, 
Luís Cláudio da Silva, a data 
é significativa e merece ser 
comemorada: “Sabemos que 
o CCB não é apenas um clu-
be, mas uma grande família, 
onde são feitas muitas amiza-
des, realizadas muitas festas, 
num ambiente saudável de to-
tal descontração.

Esse amor pelo campismo 
une pessoas que fazem parte 
dessa grande família”, salien-
tou. 

Parabéns ao CCB e a to-
dos que contribuíram na re-
alização desse sonho! Já são 
46 anos de uma vitoriosa his-
tória marcada pela integração 
homem-natureza. 

Em meio a Noite de Quei-
jos e Vinhos realizada na 
Serrinha no mês passado 

um casal de namorados chamava 
a atenção pelo carinho com que 
se tratavam. Atraída pela curio-
sidade, a equipe do Campista re-
solveu registrar fotograficamen-
te sua presença e isso originou 
uma conversa que se transfor-
mou numa bela reportagem. Ela 
logo se apresentou como Aline 
Souto Lima, 31 anos, dentista e 
o namorado Diego, militar. Ali-
ne contou, então, que era filha de 
Wilson de Souza Lima, sócio do 
CCB há mais de 30 anos. Mas 
o mais interessante foi logo sua 
primeira declaração. “Eu nasci 
no camping”. Não precisava di-
zer mais nada. Ali estava uma 
bela história de amor ao cam-
pismo.

“Meus pais estavam acam-
pados em Mury e minha mãe, 
Ângela, grávida de nove meses. 
Aí a bolsa estourou e lá foram 
eles em busca de socorro e gra-
ças a Deus deu tempo e tudo 
correu bem. O curioso é que o 
mesmo aconteceu com minha 
irmã. Dessa vez eles estavam 
acampados no Recreio. Então 

posso afirmar que praticamente 
eu e ela nascemos no camping 
e somos de fato uma família 
campista”, lembra ela, com bom 
humor.

Mas este amor vai longe e 
Aline conta que, através da rede 
dos campings do CCB, pode co-
nhecer alguns dos destinos mais 
belos do país. “Viajamos por 
Salvador, João Pessoa, São Jo-

aquim em Santa Catarina onde 
acampamos com barraca e du-
rante o inverno. Em Campos do 
Jordão também o frio não atra-
palhou e fazia menos 3 graus. 
Amo acampar. Se pudesse pas-
sar a vida inteira acampando eu 
o faria”, exclama ela ainda no 
seu entusiasmo meio juvenil.

Dos campings preferidos cita 
entre eles o do Recreio, onde 

curtiu boas temporadas. “Lem-
bro que passava minhas férias 
inteiras no camping do Recreio 
e em Mury onde fizemos muitas 
amizades. Também curti mui-
to Ubatuba. Adoro acampar”, 
declara. Itatiaia, no camping da 
Serrinha ela esteve duas vezes 
no ano passado e agora veio para 
a Noite de Queijos e Vinhos.

E vai mais além ao falar so-

bre o futuro. “Quando eu tiver 
filhos mais tarde certamente 
vou querer estender a eles esta 
oportunidade de curtir o cam-
ping como eu fiz desde criança, 
porque é muito bom e muito 
gostoso”.

A liberdade, a natureza e as 
amizades são as coisas que ela 
afirma mais curtir e nem mes-
mo na hora de armar a barraca 
o bom humor não diminui. “Até 
isso eu faço com prazer”, afirma 
ela. Já Diego, o namorado, não 
deixa de destacar a beleza da 
natureza ao redor do camping 
da Serrinha. “De fato é um local 
maravilhoso e ainda preservado 
onde nos sentimos acolhidos”.

Das festas, as que mais cur-
te é a da Cerveja no Clube dos 
500 e a de Queijos e Vinhos da 
Serrinha. “São festas muito ani-
madas, as bandas são excelentes 
e acabo me divertindo demais”. 
Aline, animada, garante que 
na próxima edição trará novos 
amigos para curtir os Queijos e 
Vinhos. E embalados pelo ritmo 
da banda lá se foram eles, Ali-
ne e Diego, um verdadeiro casal 
campista, e quem sabe, um dia, 
uma nova família campista.


