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► Pouco a pouco, as confraternizações voltam aos campings, como a XX Festa da Tainha em Ubatuba, em julho próximo (página 4)

A escolha é sua: praia ou montanha?
(Página 5)

Motor Trailer
festeja Jubileu
de Ouro
(Página 7)

Aventuras
nas estradas
mineiras
► Além da vacina total, continue usando máscara

(Página 8)

A confraternização está voltando aos campings
(Página 4)
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PLACAR
INSTALAÇÕES PADRÃO: Os campings da rede do Camping Clube do Brasil possuem instalações padrão:
Portaria, casa do guarda-camping, banheiros masculinos e femininos, chuveiros frios, tanques de lavar roupas, pias
de lavar louças, sinalização externa e interna, estacionamento interno, vigilância permanente. Alguns deles possuem
outros benefícios e o Placar os anuncia aqui. Consulte no site www.campingclube.com.br os croquis de acesso de
cada camping da rede.

PREÇOS DOS PERNOITES: Nas descrições de cada campings constam
os valores individuais de pernoites pessoas + equipamentos para associados proprietários e das Séries AP (Passaporte) e AC (Cartão Aventuras). Essas taxas são
válidas para acampamento à vista (Regulamento de Uso, Item 07) e associados
quites com taxas de manutenção, cotas de subscrição e eventuais pendências. As
tabelas completas são expostas nas portarias dos campings. Associados em desacordo pagam como Convidados Desacompanhados, a partir dos 5 anos.
- As taxas de uso nos campings são aplicadas A PARTIR DE 14 ANOS para
associados proprietários e A PARTIR DOS 5 ANOS para associados das Séries AP
(Passaportes) e AC (Cartão da Aventura).

Alugue um trailer em um dos campings do Recreio dos Bandeirantes, Mury, Serrinha ou
Cabo Frio. Acomodações para um casal e duas crianças.
Informações com a CCTUR – Agência de Viagens. Tel :. (021) 2240-5390 ou pelo
Disque – Camping (021) 3549-4978
BAHIA
PRADO (BA-03) – Praia do Farol. Instalações–padrão. Chuveiros
quentes, quadra de esportes, praia
fronteira. Luz elétrica apenas para
as dependências (220v), ponto de
energia para carga de bateria de
trailers. NÃO TEMPORADA: R$
14,80 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 22,20; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/ Fev.): R$ 20,50 mais
equipamentos de R$ 3,00 até 30,70.
ESPÍRITO SANTO
GUARAPARI (ES-01) – Praia de
Setiba. Tel.: (27) 3262-1325. Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
quadra de esportes, praia fronteira.
NÃO TEMPORADA: R$ 16,90
mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 25,30; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 22,90 mais equipamento, de R$ 3,00 até R$ 34,30.
GOIÁS
CALDAS NOVAS (GO-02) – Rodovia Caldas/Ipameri (Aeroporto),
a 4 km do centro da cidade. Instalações – padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes,
quadra de esportes, sauna, piscinas
quentes p/adultos e crianças, piscina cloradas de água fria p/adultos.
NÃO TEMPORADA: R$ 17,80
mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 26,40 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 39,60.
RIO DE JANEIRO
CABO FRIO (RJ-01) – Estrada
dos Passageiros, 700 (novo acesso
à Cidade). Tel.: (22) 2645-3202.
Instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes, playground.
NÃO TEMPORADA: R$ 17,80
mais equipamento de R$ 2,00 até R$
26,70; TEMPORADA (16/Dez. a 28
Fev.) R$ 22,90 mais equipamento de
R$ 3,00 até R$ 34,30.
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 equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes,
pavilhão de lazer, sauna, piscinas
naturais, ducha de rio e play-ground.
NÃO TEMPORADA: R$ 17,80
mais equipamento de R$ 2,00 até
R$ 26,70; TEMPORADA (16/Dez.
a 28/Fev.): R$ 20,50 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 30,70.

► Camping de Mury

PARATY (RJ-04) – Praia do Pontal.
Tel.: (24) 3371-1050. Instalações –
padrão, iluminação elétrica somente para as dependências, chuveiros
quentes, praia fronteira. Camping
de área reduzida. NÃO TEMPORADA: R$ 16,90 mais equipamento de
R$ 2,00 até R$ 25,30; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$ 22,90
mais equipamento de R$ 3,000 até
R$ 34,30.
RECREIO DOS BANDEIRANTES (RJ-10) – Estrada do Pontal,
5.900 (Praia). Tel/Fax: (21) 38259209. Instalações–padrão, luz para
equipamentos (220v), chuveiros
quentes, quadras de esportes, pavilhão de lazer, praia fronteira e playground. NÃO TEMPORADA: R$
23,50 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 35,20; TEMPORADA: (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 38,90 mais equipamento R$ 3,00 até R$ 58,30.
SERRINHA (RJ-06) – Entrada pelo
km 311 da Via Dutra. Município de
Resende. Tel.: (24) 3381-7042. Instalações– padrão, iluminação elétrica apenas para as dependências,

chuveiros quentes, quadra de esportes, play-ground, sauna rústica,
pavilhão de lazer, piscinas naturais,
ducha de rio, quiosques e lago. Ponto de energia para carga bateria de
trailers. NÃO TEMPORADA: R$
14,80 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 22,20; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 20,50 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 30,70.
RIO GRANDE DO NORTE
LAGOA DO BONFIM (RN-02)
– Av. Dr. Severino Lopes da Silva,
2500, Balneário Bonfim, Município
de Nísia Floresta. Acesso pelo km
119 da BR-101. Instalações-padrão,
luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes,
pavilhão de lazer, praia fronteira
na lagoa. NÃO TEMPORADA: R$
11,50 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 17,20; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 14,80 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 22,20.
RIO GRANDE DO SUL
CANELA (RS–01) – Estrada do
Parque do Caracol. Tel.:(54) 32824321. Instalações–padrão, chuveiros quentes, luz para equipamentos
(220v), quadra de esportes, pavilhão
de lazer, piscinas naturais, cancha
de bocha e churrasqueiras cobertas. NÃO TEMPORADA: R$ 11,50
mais equipamento de R$ 2,00 até R$
17,20; TEMPORADA (16/Dez. a
28/Fev.): R$ 14,80 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 22,20.
SÃO PAULO
BERTIOGA (SP-05) – Av. Anchieta, 10.500 – Jardim Rafael. Tel.: (13)
3311-9329. Em implantação. Praia
fronteira. NÃO TEMPORADA: R$
16,90 mais equipamento de R$ 2,00
até R$ 25,30; TEMPORADA (16/
Dez. a 28/Fev.): R$ 22,90 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 34,30.
CAMPOS DO JORDÃO (SP-02)
– Estrada do Horto Florestal, bairro
Rancho Alegre. Instalações– padrão,
luz para equipamentos (220v), chu-

ÁREAS DESATIVADAS
TEMPORARIAMENTE

veiros quentes, pavilhão de lazer,
lareira e play-ground. NÃO TEMPORADA: R$ 17,80 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 26,70;
TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 26,40 mais equipamento de R$
3,00 até R$ 39,60.
CLUBE DOS 500 (SP-01) – km
60/SP da Via Dutra, Guaratinguetá
(SP). Tel.: (12) 3122-4175. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, pavilhão
de lazer, quadras de esportes, piscinas cloradas e play-ground. NÃO
TEMPORADA: R$ 16,90 mais
equipamento de R$ 2,00 até R$
25,30; TEMPORADA (16/Dez. a
28/Fev.): R$ 17,80 mais equipamento de R$ 3,00 até R$ 26,70.

ARACRUZ (ES-04) – Estrada da
Barra do Sahy. Praia do Putirí – Aracruz - ES
ARROIO TEIXEIRA (RS-03) –
Av. Paraguassú, 1 – Distrito de Arroio Teixeira – Município de Capão
da Canoa – RS
CANAVIEIRAS (BA-07) – Praia
de Atalaia, s/nº - Canavieiras - BA
CURITIBA (PR-03) – Rua do
Camping – Bairro Palmital – Colombo - PR
GARIBALDI (RS-04) – Estrada
Buarque de Macedo, s/nº - Vila Borgheto – Garibaldi – RS
ITANHAÉM (SP-03) – Av. Mario
Covas Júnior, 3486 – Itanhaém – SP
OURO PRETO (MG-01) – Estrada
dos Inconfidentes, a 2 km do Centro
– Ouro Preto - MG

► Camping Clube dos 500

UBATUBA (SP-04) – Praia de
Maranduba, Rodovia SP–55 / Km
75. Tel.: (12) 3843-1536. Instalações–padrão, luz para equipamentos
(220v), chuveiros quentes, pavilhão
de lazer, praia fronteira. NÃO TEMPORADA: R$ 23,50 mais equipamento de R$ 2,00 até R$ 35,20;
TEMPORADA(16/Dez. a 28/Fev.):
R$ 38,90 mais equipamento de R$
3,00 até R$ 58,30.
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$ 14,80 mais equipamento
de R$ 2,00 até R$ 22,20; TEMPORADA (16/Dez. a 28/Fev.): R$
20,50 mais equipamento de R$ 3,00
até R$ 30,70.

SANTA CRUZ CABRÁLIA (BA05) – Rodovia Porto Seguro-Cabrália, km 83,5 (perímetro urbano)
- BA
HOMOLOGADOS
SESI-ARUANÃ – Aruanã (GOIÁS) – Avenida Altamiro Caio Pacheco, bairro Plano Expansão. Tel.:
(62) 3376-1221. Instalações– padrão, luz para equipamentos, chuveiros quentes, quadra de esporte
e lazer, piscinas para adultos e
crianças, churrasqueiras, bicicletas,
banana boat e passeios de barco. E-mail: sesiaruana@sistemafieg.org.
br
PUNTA BALLENA – Ruta Interbalneária, Km 128 – Maldonado,
a 14km de Punta del Este (URUGUAI), Instalações completas,
equipamentos de esportes, piscinas,
Tel: (DDI-00598) (42) 578902. supermercado, sala de TV e jogos,
chalés e barracas de aluguel. E-mail: info@campinginternacionalpuntaballena.com
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► Em Maracajaú, é indescritível o passeio até os corais que afloram na maré baixa

C

om uma costa repleta de belezas naturais, como é o litoral do Rio Grande do Norte,
alugar uma lancha é uma opção perfeita para passeios em baixa ou alta
temporada. Existem muitas praias
que permitem desfilar pelo mar e ter
uma visão da cidade sob outro ângulo. Com boas indicações e indo ao
lugar certo você consegue bons preços e muita diversão. Além disso, o
camping de Lagoa do Bonfim (RN02) é o local ideal para hospedagem.

► No litoral sul, as praias e os recantos de Pipa são mais acessíveis a bordo de lanchas

Aluguel de Lancha: opção de
passeio no litoral potiguar

Por onde passear de lancha?
Nas Praias de Maracajaú, da
Ponta do Madeiro, de Pipa ou nas
praias da capital e muitas outras
existem pontos para encontro de
lanchas. Caso você não queira alugar em uma locadora especializada,
pode se dirigir à orla das principais
praias e lagoas onde sempre existem
profissionais que oferecem o passeio
por valores mais reduzidos. O diferencial é apenas que só é possível
fazer um passeio por vez. Caso você
goste de mais um outro, deve pagar
novamente pelo serviço.
Agora, se você deseja mesmo ter
uma lancha por alguns dias e desbravar os mares do Rio Grande do Norte, veja a seguiralgumas empresas
e pessoas que prestam este serviço.
Miami Pesca Oceânica - Esta
é uma das empresas de maior destaque no setor de aluguel de automotores para navegação do Rio Grande
do Norte. Os serviços são prestados
para aluguéis que compreendem um
período de 1 a 30 dias e o tamanho
da embarcação varia de acordo com
a sua necessidade. Há também pacotes para grupos e grandes empresas.
Aventureiro Pipa - Apesar de
só atender apenas na região da Praia
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esse tipo de reserva.
Atar Locações - Uma empresa
muito bem conceituada na capital
do Estado, atendendo no bairro de
Pitimbu. A loja oferece serviço de
aluguel de lanchas e outros barcos,
tanto para passeios pequenos como
para festas e encontros maiores. O
site não está ainda disponível, mas
você pode entrar em contato com a
Atar Locações de Natal nos telefones: (84) 3218 2033 e 3218 7400. É
possível também visitar o ambiente
na Avenida Dão Silveira, número
6000 A.

HOSPEDAGEM /
LAGOA DO BONFIM
Camping – O RN-02 possui
instalações-padrão, pavilhão de lazer, luz para equipamentos, chuveiros quentes e quadra de esportes e
uma praia imensa fronteira à Lagoa.
São 40 mil m² de um espaço muito
agradável.
Acesso – Os campistas devem
seguir pela BR-101 e nas cercanias
no Município de Nísia Floresta entrar no km 119, pela Av. Dr. Severino Lopes da Silva, no sentido da
chegada a Natal, por detrás do Posto
da Patrulha Rodoviária. Após 2,5
km chega-se ao camping. Lagoa do
Bonfim está localizada 25 km antes
de Natal, via BR-101.

► E na Lagoa do Bonfim não são diferentes os passeios a partir do camping
de Pipa, o Aventureiro Pipa tanto
oferece embarcações para aluguel
como os seus serviços profissionais.
Você pode pagar por uma lancha in-

teira ou apenas a taxa do passeio, de
acordo com o pacote que busca. Ele
também atende para reservas online.
Se você já quer chegar na Praia de

Pipa com o serviço pago, basta acessar o site e realizar o procedimento
correspondente. Além disso, você
ainda ganha 10% de desconto para

SERVIÇO:
Camping Lagoa do Bonfim
(RN-02): (84) 99977-2724
Site do CCB: www.
campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98286-7627
Disque Camping: (21) 3549-4978
Aluguel de lancha:
www.miamipescaoceanica.com.br
www.pipa.com.br/aventureiro
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Campistas se
organizam em
eventos gastronômicos

F

irmes na expectativa de
melhora no abrandamento
progressivo das restrições
da Covid-19, associados tem se
organizado para restabelecer a
realização de eventos gastronômicos tradicionais, a Costelada
no Camping de Caldas Novas e
a Festa da Tainha em Ubatuba,
ambas no próximo mês de julho.
A Costelada será realizada
no dia 9 de julho, segundo sábado do mês, feriado em São
Paulo, nos mesmos moldes de
costume com as costelas assadas
em braseiro brando, entre 7 e 12
horas, com o serviço em seguida

no pavilhão de lazer no camping,
acompanhada de arroz, feijão
tropeiro, aipim cozido e salada.
A Festa da Tainha acontecerá no sábado seguinte, dia 16
de julho, no pavilhão de lazer
do Camping de Ubatuba, com
o atendimento pelo sistema de
self-service, a partir das 19 horas, constando de uma tainha
assada na brasa para cada duas
pessoas, mais porções individuais de arroz, pirão, molhos e
saladas.
Nos dois eventos, as bebidas
serão disponibilizadas para compra nas cantinas locais.

► Em julho próximo, estará de volta a Festa da Tainha, em Ubatuba

Novidades para curtir seu camping no mês das mães

Mercado
Que tal reunir a família e os amigos para acampar? O Camping Clube do
Brasil sugere três produtos que não podem ser deixados de lado na hora de
arrumar a mala para mais um acampamento. Os equipamentos escolhidos
neste mês de maio foram: o Fogareiro Spark Azteq, o Óculos de Sol Mormaii
Galápagos Preto e a Barraca Banheiro e Trocador Pampa Nautika.

► No feriadão de abril, famílias campistas confraternizaram em uma
autêntica Costela de Chão

Costela de Chão em
Bertioga no Feriadão
No último feriadão de 21 de
abril, enquanto as Escolas de
Samba de São Paulo se apresentavam no Sambódromo do
Anhembí, associados se reuniram no Camping de Bertioga
para saborear uma Costela de
Chão, no pavilhão de lazer, reunindo 150 campistas com animação de música ao vivo, por uma

banda local.
Durante o evento, os organizadores do almoço anunciaram
o projeto de comemoração do
Réveillon no camping, como em
anos anteriores, interrompidos
pelas restrições de combate à
Pandemia da Covid-19, as quais,
certamente, já não existirão
mais.

Fogareiro Spark Azteq: Produto feito para que você
possa fazer um delicioso café, um saboroso chocolate
quente ou suas refeições quentinhas durante o camping. Este modelo de fogareiro vem com suporte para
panela de 10,5 cm e pinça para regular a intensidade do
fogo. Considerado um dos menores do mercado, vem
com micro estojo pra transporte pois pode ser desencaixado para uso com seu cartucho, excelente para o
seu manuseio. Fácil de utilizar, basta encaixar em seu
cartucho de gás TekGás ou algum semelhante, liberar o
gás e acender o fogo. Para maiores informações, acesse o site: www.makalusports.com.br.
Óculos de Sol Mormaii Galápagos Preto: Possui
material externo em acetato, lente normal, tamanho
único, medidas: Largura Frontal: 21 cm; Lente: 5x8 cm
(AxL); Ponte: 2 cm, proteção UVA/UVB e acompanha
capa protetor. Informações no site: www.kanui.com.br .
Barraca Banheiro e Trocador Pampa Nautika: A
barraca pampa, da Nautika, é um modelo especial para
troca de roupas ou uso como banheiro. Ideal para Campings e ou grandes eventos externos como festas ou
feiras. Mais detalhes: www.adventura.com.br .

- MAIO DE 2022
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Aracaju, Bertioga e Campos do Jordão são opções neste mês das mães

O

s projetos de vida seguem retomando seus rumos após o grande avanço
nacional na vacinação, com milhares de campistas dispostos a viajar
aos campings da Rede CCB para
desfrutar de estadas voltadas ao
lazer e encantos naturais em regiões atraentes do País. As áreas
sugeridas para sua escolha neste
mês de maio são: Aracaju (SE01), Bertioga (SP-05) e Campos
do Jordão (SP-02).
Em Aracaju há uma diversidade cultural e hospitalidade que
agrada a todos os tipos de público,
enquanto que em Bertioga a boa
pedida fica por conta dos esportes
náuticos e radicais, pois é a capital do surf de São Paulo. Já em
Campos do Jordão, a “Suíça Brasileira”, o entretenimento com o
passeio na Litorina pela Estrada
de Ferro do Jordão.

ARACAJU: CULTURA
Camping - O SE-01 fica em
frente à Praia de Atalaia. Oferece
instalações–padrão, luz para equipamentos (220v), chuveiros quentes, quadra de esportes e telefone
público.
Acesso - Para quem vem do
Sul, o acesso se dá pela BR-101,
sem entrar em Salvador. Se vier
pela capital baiana, a linha Verde
deve ser utilizada até Indiaroba, de
onde se volta para a BR-101. Para
quem sai do nordeste, o caminho
mais rápido é pela BR-101.
Atrativos - Aracaju tem como
pontos fortes os atrativos naturais
e culturais. O destaque litorâneo
fica por conta da praia de Atalaia,
point dos finais de semana, que
possui restaurantes à beira-mar e
onde o artesanato local chama a
atenção. Quem busca tranquilidade, pode visitar o litoral sul da
cidade que reúne praias encantadoras, como a de Aruana, Robalo,
Náufrago e Mosqueiro.
Para quem gosta de esportes
radicais, a cidade tem praias ideais
para a prática de surf, como Jatobá
e Costa. Se o campista desejar um
roteiro mais cultural, uma visita
ao centro histórico de Aracaju é
indispensável. Completamente revitalizado, o lugar proporciona um
passeio pela história, através de
seus casarões, praças e mercados.
BERTIOGA: DIVERSÃO
Camping – O SP-05 possui
instalações–padrão, pavilhão de

portes náuticos e radicais, visita a
construções históricas e passeios
de escuna e de canoa. A praia da
Enseada, fronteira ao Camping, é
indicada para banhos, prática de
esportes náuticos e mergulhos no
trecho Indaiá. Na divisa com São
Sebastião, a cidade possui também
uma aldeia que abriga 400 índios
guaranis, numa área de quase mil
hectares. No local há venda de artesanato e de plantas ornamentais.
Para conhecer exposições de armas e de ocas indígenas, a dica é
o Forte São João.

► O Camping
de Aracajú
é uma rara
oportunidade
de acampar no
Nordeste

► Defronte
à praia da
Enseada, lazer
à vontade, no
Camping de
Bertioga

► Um denso
bosque em
clima ameno
emoldura o
camping de
Campos do
Jordão

pazer e praia fronteira. Está localizado na Av. Anchieta, nº10.500, na
Praia da Enseada, que fica a 6 km
do centro da cidade.
Acesso – Os campistas de São
Paulo devem seguir pela Rodovia

Presidente Dutra, entrar em Mogi
das Cruzes e pegar a Rodovia Mogi-Bertioga (SP 070). Os que vêm
do Rio de Janeiro podem escolher
entre seguir pela Dutra até a Rodovia Mogi-Bertioga ou pela Rodo-

via Oswaldo Cruz, que começa em
Taubaté até pegar a Rio-Santos.
Atrativos - Bertioga oferece
opções de descontração para toda
família. Dentre elas, banhos de
mar, tour por aldeia indígena, es-

CAMPOS DO JORDÃO:
ENTRETENIMENTO
Camping – O SP-02 fica localizado no bairro Rancho Alegre, ao
lado do Horto Florestal, a 7 km do
centro da cidade. Além das instalações-padrão, o camping conta ainda com cantina, chuveiros quentes
e quadra de vôlei.
Acesso - O acesso para quem
vem do Rio de Janeiro ou São Paulo é seguir pela Via Dutra. A cidade fica a 192 km da capital paulista, via Quiririm-Taubaté (SP-50)
e a 184 km via Caçapava ou São
José dos Campos (SP-123). Outra alternativa para quem vem de
São Paulo é pela Rodovia Ayrton
Senna e para quem sai de Belo
Horizonte, o melhor é passar por
Taubaté.
Atrativos - No roteiro de entretenimento há o passeio na Litorina pela Estrada de Ferro do
Jordão com direito a uma paisagem sedutora. Já a gastronomia
de Campos do Jordão conquista a
todos os paladares. Os restaurantes locais possuem especialidades
distintas, que vão desde os finos
pratos da culinária francesa até
os tradicionais fondues e casas
de chocolate. Para quem gosta de
aventura, o complexo da Pedra do
Baú reserva momentos de pura
aventura nas formações rochosas
formadas pelo Baú, Bauzinho e
Ana Chata.
SERVIÇO:
Camping de Aracaju
(SE-01): (79) 3243-3957
Camping de Bertioga
(SP-05): (13) 3311-9329
Camping de Campos do Jordão
(SP-02): (12)3663-1557
Site:www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98286-7627
Disque Camping:
(21) 3549-4978
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Road Trip, uma aventura pelas estradas de Minas Gerais

V

iajar de carro, de trailer
ou motor-home é uma
das coisas mais incríveis do mundo. Cair na estrada,
fazer o seu próprio roteiro, no
seu próprio tempo e ritmo, escolher quanto tempo ficar em cada
lugar, quais cidades visitar e
ainda descobrir lugares maravilhosos pelo caminho, são alguns
dos benefícios que só uma Road
Trip (viagem por estrada)oferece.
Pensando em Você, que adora
viajar, se aventurar pelas estradas
do Brasil, O Campista deste mês
de maio selecionou algumas estradas mineiras para o seu passeio.
ESTRADA REAL
Sem dúvida, percorrer a Estrada Real é uma das aventuras mais
incríveis para se fazer pelo Brasil.
Isso levando em conta as belezas
e paisagens paradisíacas, além de
ser o maior roteiro turístico do
País, mais de 1630 km de extensão, passando também por São
Paulo e Rio de Janeiro. São quatro os caminhos, o Velho o Novo,
do Sabarabuçu e dos Diamantes.
Entre as cidades que Vocês vão
percorrer estão Ouro Preto, Tiradentes, São João Del Rei, Sabará,
Diamantina, Petrópolis, Paraty,
Cunha e Guaratinguetá. São paisagens belíssimas que encontram-se durante o trajeto, cidade e
vilarejos, cultura encantadora,
gente calorosa e muita comida
deliciosa.
TRILHAS DOS
INCONFIDENTES
É muito interessante conhecer em Minas Gerais as estradas
e cidades onde nasceram ou viveram doze personagens envolvidos
no que foi considerado o maior
movimento social de contestação
das políticas metropolitanas no
Brasil. Fazem parte desse Circuito municípios como São João Del
Rei, Tiradentes, Lagoa Dourada,
São Tiago, Resende Costa, Prados. Além das paisagens, sabores
deliciosos e lindos artesanatos,
encontram-se outros lugares incríveis, como Ritápolis. Por lá
pode se ir a Fazenda do Pombal
(hoje em ruínas), onde nasceu Tiradentes. A fazenda faz parte hoje
da Floresta Nacional de Ritápolis, reserva ecológica gerenciada
pelo Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio).

GRUTAS DE PETER LUND
Aqui há três cidades que guardam um riquíssimo e precioso
acervo natural e arqueológico.
São elas: as grutas da Lapinha, do
Rei do Mato e do Maquiné, situadas, respectivamente, em Lagoa
Santa, Sete Lagoas e Cordisburgo. Todas estão salvaguardadas
em áreas de proteção ambiental e
que se tornaram monumento natural do Estado de Minas. Dentro
das áreas de proteção, além de conhecer as grutas, há diversas atividades a serem desfrutadas como
trilhas, museus, apreciação da
mata, bem como de paredões com
pinturas rupestres. Dentro de cada
cidade há diferentes outros atrativos que valem a pena conhecer.
ÁGUAS DE MINAS GERAIS
Se Você precisar de um bom
descanso, sessões de puro relaxamento no período pós Covid-19,
essa viagem por estrada é ideal. O
Circuito das Águas de Minas Gerais é composto por municípios
da região sul-mineira como São
Lourenço, Campanha, Baependi,
Caxambu, Cambuquira, Lambari.
Para além de desfrutar de banhos
das águas terapêuticas e medicinais, você encontrará nas cidades,
um clima delicioso, paisagens
maravilhosas e diversas opções de
passeios. Possuem uma arquitetura com casarões históricos, belezas paisagísticas de seus parques
ecológicos e naturais, balneários,
praças e muita área verde, além
da gastronomia diferenciada.
SERRAS DO SUL
DE MINAS
O extremo sul mineiro é uma
região com paisagens de montanhas em meio à vegetação típica
de região de frio, com araucárias
e lindos jardins de hortênsias,
encontradas, inclusive, nas beiras das estradas, aos montes. As
cidades têm cenários tipicamente
de interior, como vilarejos mais
pacatos. O ambiente propício
para respirar ar puro, descansar, conhecer as culturas locais
e explorar com calma as belezas
naturais de cada cidade. Entre
elas estão os municípios de Camanducaia (onde se encontra o
famoso distrito de Monte Verde
com arquitetura em estilo alpino),
Bom Repouso, Cachoeira de Minas, Congonhal, Estiva, Extrema,
Gonçalves.

► O percurso da Estrada Real é rico em História do Brasil e belezas naturais

► A trilha dos Inconfidentes passa por cidades históricas muito bem preservadas

► Tão fantásticas como as demais, a Gruta de Maquiné é a mais procurada em seu roteiro

- MAIO DE 2022
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Motor Trailer comemora 50 anos em Encontro

C

om um variadíssimo programa social, cultural,
esportivo e gastronômico, a Motor Trailer vai comemorar o seu cinquentenário com o
Encontro de Motor-Homes 2022,
entre 16 e 19 de junho próximo,
em conjunto com o Encontro
Beneficente AMMA 2022. A estrutura completa para a recepção
de trailers e motor-homes, com
total conforto, estará funcionando a partir das 13 horas do dia
15, véspera do feriado nacional
de Corpus Christi, e os veículos
podem deixar a área do evento
até às 10 horas da segunda-feira,
dia 20.
A estrutura completa estará
limitada a 250 veículos e a administração solicita que os equipamentos cheguem no local com
suas caixas d’água cheias. O
custo de presença ao Encontro
será de R$ 100,00 por motor-home ou trailer.No espaço da
exposição estarão presentes modelos de motor-homes e trailers
novos e semi-novos de diversos
fabricantes, entre eles, já confirmados, a Ford, a Iveco e a Mercedes-Benz.
ESTRUTURA
No espaço do evento, estarão disponíveis vários serviços
e facilidades, em horários diver-

Opinião

sos entre 8 horas e 18 horas, tais
como Academia de Ginástica,
Sala de Jogos, Espaços Kids,
Canchas de Bocha, Sala de Vídeo, Padaria, Restaurante, Salão
de Beleza e Lojas especializadas
em produtos para equipamentos
e acessórios para camping, vestuário e outros serviços.
Os eventos gastronômicos
estarão variando desde o atendimento convencional em self-service e mais uma Noite de
Caldos, um Porco à Paraguaia e
o Café-Comunitário no domingo
em comemoração ao cinquentenário da Motor-Trailer.Diariamente, entre 17 e 18 horas,
serão realizadas palestras sobre
práticas de caravanismo pela Europa e Américas do Norte e do
Sul. Também diariamente serão
oferecidos passeios guiados a
pontos de turismo, indústrias e
comércios na região.
Durante o evento, a Ação
Social AMMA estará recebendo
doações de materiais de limpeza
domésticos para distribuição à
população carente da região.
O Programa completo do Encontro com todos os horários e
custos não incluídos no ingresso
de presença podem ser consultados pelo e-mail da Motor Trailer
contato@motortrailer.com.br ou
pelo WhatsApp 19-99603-7026.

Luiz Marcos Fernandes

► Com a certeza de bem atender, a Motor Trailer estima completar seus espaços

Cláudio festeja 80 anos acampando

Uma pessoa muito especial
Se há uma pessoa especial na
vida das famílias campistas, certamente é ela: a mãe. Não foi por
acaso que o poeta Carlos Drummond de Andrade, ao dedicar uma
de suas crônicas a essa figura maternal, disse com toda propriedade: “mãe não tem limites, é tempo
sem hora, luz que não apaga”. E
justamente neste mês quando se
comemora o dia das Mães, não
podemos deixar de mencionar
essa figura ilustre, que excede nos
cuidados e nas preocupações com
os seus.
Presentes nos campings, seja
em companhia do marido, ou dos
filhos, são uma presença ímpar,
capaz de colocar “ordem na casa”.
O que impressiona nas mães é o
cuidado e a preocupação em agra-

dar, em servir, sem reclamar. Até
mesmo quando se depara com o
que lhe traz magoas e dói no coração, ainda assim, são capazes de
encontrar desculpas, sem guardar
rancor ou ressentimento na alma.
Ser mãe é uma missão que se
assume para toda a vida. Nada
mais justo do que prestar a elas
uma justa homenagem. A nossa
gratidão a todas essas mulheres
guerreiras, companheiras, e que
são fonte de vida e nos permite
desfrutar de tantas alegrias e momentos especiais. A todas as mães,
seja de associados ou de funcionários do CCB o desejo sincero
que venham desfrutar na vida, de
momentos de alegria, paz e felicidade. Afinal fazem mais do que
merecer...

Familiares e amigos de Claudio
Rizzuti, um campista convicto, se
reuniram na cantina do camping de
Ubatuba para comemorar os seus
80 anos, em abril passado.
Em surpresa, os campistas organizaram uma “Festajoada”, com
esmero, qualidade, com ajuda do
casal Érica e Claudio, concessio-

nários da Cantina e com carinho
e a parceria da Esposa Lena, para
manter em segredo a comemoração.
O almoço festivo aconteceu
com momentos de carinho e humor, que contagiaram a todos, culminando com o sopro das velinhas
em um bolo alvinegro, demons-

► Cláudio
com a
esposa
Lena,
felizes com
a surpresa
dos amigos
trando a queda do aniversariante
pelo time do Corinthians.
Cláudio é comerciante em São
Paulo, onde reside, é associado do
CCB há mais de 45 anos e casado
pelo mesmo tempo com Maria Helena, com quem tem uma filha, Helena, considerados como campistas
“das antigas”.
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e-mail: cctur@campingclube.com.br
vinícolas e gastronomia deliciosa.
Campos do Jordão: outro destino sensacional para curtir maio em família. Há muito o que fazer por lá, mesmo
que seja apenas um final de semana. Além disso, tem um
passeio de trem lindo até Santo Antônio dos Pinhais.
Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo: essas três cidades ficam bem próximas entre si e podem proporcionar
um final de semana bem divertido ou aventureiro, dependendo do estilo da mamãe.

VISITE LOGO
A AMAZÔNIA!
Destinos para curtir
neste Mês das Mães
Você já fez uma viagem em família acampando com a
sua mãe? Daquelas viagens bem divertidas e cheias de bons
passeios? O Dia das Mães é uma ótima oportunidade para
colocar essa ideia em prática. Por todo o Brasil é possível
encontrar destinos que Você pode fazer em família. Dá para
se programar, juntar todo mundo e partir para curtir não só
o domingo mais que especial, como o mês inteiro. Programe uma viagem com a CCTUR. Não esqueça dos cuidados,
ainda estamos na pandemia. Boa viagem.
PORTO SEGURO (BA)
Apesar de toda aquela agitação que já conhecemos de
Porto Seguro, nesta época do ano é um ótimo período para
se viajar com a família. Por ser baixa estação, as praias estão
menos movimentadas e os valores dos hotéis e passeios são
também abaixo da média para a alta estação. Não deixe de
conhecer o Sítio Histórico da Cidade Alta, um Monumento
Nacional que nos relembra a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil. O Marco do Descobrimento, assim como
todo o Centro Histórico de Porto Seguro também guarda herança do nosso descobrimento. Não se pode deixar de lado
as praias, como a dos Nativos, a dos Coqueiros, do Rio da
Barra, do Mutá e muitas outras.
SERRAS BRASILEIRAS
Em meados deste mês de maio já dá para pegar aquele
friozinho ainda antes de chegar a alta temporada de inverno.
Então, as regiões serranas ficam em destaque para curtir o
Dia das Mães com muito conforto e belos cenários.
Canela e Gramado: Essas duas cidades, sem dúvida,
já ganharam os corações das mamães. Pertinho dali está
Bento Gonçalves, que merece atenção especial, com suas

MACEIÓ (AL)
Esta cidade também é um lindo destino para se visitar no Dia das Mães. Além de circular por essa capital, é
possível conhecer outros destinos dentro do estado, como a
famosa e paradisíaca Praia de Maragogi. Maceió também é
um destino onde você pode viajar sem gastar muito. Um dos
locais mais visitados é a Feira de Artesanato de Pajuçara e o
Centro Histórico de Maceió.
BONITO (MS)
O estado inteiro do Mato Grosso do Sul é um encanto,
mas esse destino merece uma viagem única e especial. Comemorar o Dia das Mães por lá será uma espécie de aventura e
imersão pelo Pantanal brasileiro. Bonito é perfeito para a sua
família, principalmente por ser um daqueles destinos indicados para escapadinhas para curtir os finais de semana. Quem
viajar para esse destino com certeza vai aproveitar bastante a
linda Gruta do Lago Azul, conhecer o Parque das Cachoeiras,
passear com a família pelo Rio Formoso e muito mais.
NO RIO DE JANEIRO, A NEGÓCIOS
Quando Você vier ao Rio de Janeiro para curtir as
praias, os passeios ou rever amigos é lógico que o destino correto é o Camping do Recreio dos Bandeirantes. Mas
quando vier a negócios, em viagem rápida, experimente o
Hotel Itajubá, na Cinelândia, com café da manhã, diárias
acessíveis, restaurantes no entorno, ao lado do Metrô, a duas
estações do VLT até o Aeroporto Santos Dumont. No sentido contrário, em percurso maior, o VLT passa em frente à
Rodoviária Novo Rio. Experimente! reservas@itajubahotel.
com.br
ESTÃO ACABANDO COM ELA
Reafirmando o conceito de melhor conhecer para defender e preservar, cabe a sugestão de considerar em seus
próximos programas de viagem um cruzeiro pela Amazônia
a bordo do navio Iberostar Grand Amazon, em cabines exclusivas com varandas, alimentação “all inclusive”, piscinas, salas fitness, restaurante Kuarup com gastronomia típica e convencional, em três noites, pelo Rio Solimões, ou em
quatro, pelo Rio Negro, com variadíssimas programações
no percurso. Consulte a CCTUR!

► Além da navegação em si, Você se insere em trilhas, pescarias, focagem de animais, passeios de lanchas e
muito mais

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

Concorra a bônus e
curta os campings

D

entro das medidas de ajuste das condições e custos
de acampamentos na Rede
do CCB, aprovadas a partir do mês
de julho passado, a Direção Nacional autorizou a ampliação do prazo
de validade dos bônus de pernoites
sorteados mensalmente entre os associados proprietários adimplentes,
de três para seis meses, com o sorteio
mensal de trinta matrículas, sem hipótese de revalidação.
Outra novidade no novo sistema
foi a extensão da possibilidade dos
bônus serem utilizados alternativamente para famílias convidadas dos
associados, caso estes não desejem
usar pessoalmente as bonificações

013023-7 (RJ)
015778-4 (SP)
022475-1 (RJ)
033242-3 (RJ)
058302-4 (SP)
067134-8 (SP)

083653-2 (RJ)
100132-6 (SP)
102271-2 (RJ)
146913-4 (RJ)
179191-3 (ES)
215719-6 (RJ)

recebidas, bastando identificar o
titular do grupo indicado, não associado do Clube, sem a necessidade
de acompanhá-lo durante o acampamento escolhido.
As trinta matrículas relacionadas
a seguir correspondem aos associados sorteados dentro do novo sistema de validade improrrogável de seis
meses, a partir de junho próximo.
Os bônus sorteados anteriormente, pelo sistema antigo de vigência
trimestral, que não tenham sido utilizados em seus prazos, poderão ser
revalidados a pedido de seus titulares
a partir de quando as recomendações
de isolamento social estiverem em
fase de abrandamento.

220679-1 (MG)
228875-1 (SP)
234387-8 (PR)
234883-6 (PR)
234949-2 (RJ)
235192-8 (RJ)

235537-0 (SP)
235554-0 (SP)
236108-8 (SP)
236167-2 (RJ)
236170-3 (SP)
236248-2 (RJ)

236274-1 (SP)
236288-0 (SP)
236380-2 (SP)
236426-4 (SP)
236441-8 (SP)
236477-7 (RJ)

EM UBATUBA

TUDO PARA O
SEU ACAMPAMENTO

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

VENHA NOS VISITAR!
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► A preparação da Romaria acontece no Santuário, em Canela

9

► A Procissão Luminosa parte da Igreja Matriz, com adesão marcante de fiés

Em Canela, a Romaria de N. S. de Caravaggio

A

comissão organizadora da
62ª Romaria e Festa em
honra à Nossa Senhora
de Caravaggio vem trabalhando
nos preparativos do evento desde
abril, tendo início com as visitas
às comunidades canelenses, no dia
20 de abril, na cripta do Santuário.
A novena em preparação ao
evento terá início dia 11 deste mês
de maio e ocorrerá também na
cripta do Santuário, diariamente,
até dia 19, às 19h30 min. A Romaria também é realizada no Santuário de Caravaggio de Canela,
por iniciativa da Paróquia Nossa
Senhora de Lourdes, com apoio da
Prefeitura Municipal.
Para quem deseja participar do
evento religioso, o camping de Canela (RS-01) encontra-se apto para
hospedagem.
A PROCISSÃO
A Procissão Luminosa, que
aconteceu no dia 30 de abril, foi
a primeira romaria desta edição,
com saída da Igreja Matriz às
18h30 min. A Romaria dos Jovens
e Jornada Diocesana da Juventude, sempre reúne um grande número de adolescentes, que passam
o dia no Santuário com atividades
voltadas a este público, com saída programada para as 8horas, da
Igreja Matriz.
No dia 22 de maio, será a Romaria Motorizada, de Motociclistas e Ciclistas, com saída às 9ho-

ras. E, no dia de Nossa Senhora de
Caravaggio, 26 de maio, será realizada a Romaria a Pé, o momento mais esperado do evento, que
reúne milhares de devotos, saindo
também da Igreja, às 8horas.
HOSPEDAGEM /
CANELA
Camping – O RS-01, localizado num bosque de araucárias,
conta com um pavilhão de lazer,
quadras de esportes, churrasqueiras cobertas, piscinas naturais e
cancha de bocha, além das instalações-padrão.
Acesso - Para se chegar ao
camping de Canela, na Rodovia
RS-235 que liga Canela à vizinha
Gramado, basta pegar a estrada
asfaltada que dá acesso ao Parque
do Caracol. Percorridos quatro
quilômetros, subir à direita e de lá
percorrer mais um quilômetro até
o RS-01.

► O Camping de Canela, próximo da cidade, sempre pronto como base

SERVIÇO:
Evento:62ª Romaria de Nossa
Senhora de Caravaggio
Facebook: www.facebook.
com/caravaggiocanela
Instagram: @caravaggiocanela
Site: www.caravaggio.org.br
Camping de Canela
(RS-01): (54) 3282-4321
Site do CCB: www.
campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98286-7627
Disque Camping:(21) 3549-4978

10 MAIO DE 2022 -

Campanha de Pai para Filho
continua com benefício ampliado

C

Fisioterapia ao Alcance de Todos
Para todas as idades

Drª Andréa Pinheiro
Fisioterapeuta

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

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

cada 5 anos somados da contribuição da manutenção, até 97% a partir de 25 anos de Clube.
Em se tratando de admissões
promocionais, as taxas mensais de
manutenção vinculadas aos novos
associados passam a ser apropriadas a partir do mês seguinte ao da
subscrição.
Transferência por transmissão
Outra novidade disponível para
associados mais antigos é a possibilidade de transferência de títulos
de propriedade por transmissão de
pais e mães para seus filhos, desde
quando o transmitente tenha alcançado vinte anos de associação com

efetiva contribuição de taxas de
manutenção.
Por esta alternativa, no ato da
transmissão do título de propriedade para um dos filhos, o pai continuará como associado do Clube, na
condição de dependente do filho.
Mesmo nos casos em que a titularidade como associado seja da mãe, o
cônjuge até então registrado como
seu dependente estatutário poderá
se habilitar a essa condição de dependente, se assim for requerido.
As transferências de remissões
por serem dissociadas das rotinas
dos títulos de propriedade, não se
inserem automaticamente nesta
modalidade de transmissão.

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

gos para se associarem ao Clube.
A cada indicação confirmada,
os sócios e seus dependentes são
beneficiados com bônus/pernoites com validade de até um ano
para os associados e seus acompanhantes. Para cada grupo de
cinco indicações confirmadas, os
associados recebem mais 20% do
valor total dos bônus entregues.

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

Promoção Novos Associados segue em vigor

Drenagem Linfática Manual
ATENDIMENTO EM DOMICÍLIO
O seu consultório de
fisioterapia em sua casa!

O associado

e-mail: andrea.ang.pin@gmail.com
30% DE DESCONTO PARA SÓCIOS QUITES DO CCB

, matrícula:

indica o candidato abaixo para se associar ao CCB:
Nome:

CPF:

Endereço:
Telefones: (

Cel.: (21) 96477-2614

PROMOÇÃO NOVOS ASSOCIADOS

camping clube do brasil

CEP:
)

e-mail:

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

TERMOFIX Desumidificador

Local e Data

-

Anti-môfo

Protege o seu guarda-roupas, documentos, bens e equipamentos

Mínimo consumo de energia elétrica - Em 110 v ou 220 v - Vendas para todo o Brasil

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

VENDAS
PARA O
RIO GRANDE
DO SUL
Jairo Borges
Tel.: (51)
3232-2681

- MAIO DE 2022
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ClassiCamping
Camping Clube do Brasil
FUNDADO EM 07/07/1966

55
anos

FUNDADOR: Ricardo Menescal
Presidente Nacional: ...................................Fernando Cespe Barbosa (RJ)
1º Vice-Presidente Nacional: ......................Luiz Fernando Napolitano (SP)
2º Vice-Presidente Nacional: ......................João Luiz Pimentel Neiva de Lima (PR)
Diretora Tesoureira: ...................................Lúcia Maria Martins Gualberto (RJ)
Diretor Secretário: ......................................Luiz Carlos Culubret Neiva de Lima (SC)
Diretor de Patrimônio: ...............................Jorge Luiz Nogueira de Moraes (RJ)
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Estes anúncios de equipamentos e acessórios de camping são divulgados simultaneamente no site www.campingclube.com.br

Esta coluna foi criada para servir gratuitamente
aos associados 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, através do e-mail
ccb@campingclube.com.br
Nas transações de equipamentos instalados em
campings do CCB deve ser observada a situação dos registros
nas portarias. A transferência do registro de um equipamento, por
qualquer motivo, não garante a sua permanência no camping, nem
a desvinculação de eventuais débitos.
BARRACAS
Alba Casa Grande - Para 6
pessoas e mesa com quatro bancos. R$ 750,00. Eduardo. Tel:
(21) 2551-0993

CARRETAS / BARRACAS
Kabana Camp Luxo – Ano
1998, com reservatório de água
e geladeira elétrica, vários acessórios, impecável, pronta para
acampar. Wilson. Tel.: (19)
99173-1547/3276-4605.
Compro – Camping Star com
um quarto. João Batista ou Rosa.
Tel.: (21)3242-4839 / 991135885.

TRAILERS
Turiscar Eldorado 380 - Ano
1992, documentação em dia.
Avancê está completo, com utensílios e eletrodomésticos, Valor
R$ 35.000,00. Aceito negociação.
Telefone: (11) 94749-9401. Wladimir Bittencourt
Turiscar Diamante 660 – Ano
1982, localizado em Paraty. Acomoda até 8 pessoas. Avancê com
copa e cozinha completa. Banheiro com box de água quente,
3 TVs, 1 WI-FI, 5 ventiladores
e climatizador, no-break com
baterias Moura Cleam, utensílios de cozinha e triciclo Elektra.
R$35.000,00. Alfredo. Tel: (12)
99126-3329. E-mail: alfredo28guara@hotmail.com
Turiscar Rubi - Ótimo estado, cooktop elétrico, geladeira,
ar condicionado Split, colchão
de casal novo, mesa com 4 lugares. Armários diversos. Localizado na cidade do Rio de Janeiro.
Valor: R$ 35.000,00. Contato:

(21)99618-5163.
Motortrailer – Cisne 670 – Ano
1986, vistoriado em 2016. Seis
pessoas, quarto de casal, duas beliches, sala reversível para quarto
de casal, cozinha com fogão 4 bocas, pia inox, geladeira, banheiro
com box com água quente, caixa
d’água 250 litros. Avancê 20 m2,
mobiliário e acessórios. Tudo em
perfeito estado e funcionando. R$
46.000,00 à vista, sem trocas. Ver
nº465 no Camping de Paraty. Pedro Barbosa: (21) 96469-1401.
KC770 – Completo, acomoda
8 pessoas. Geladeira, ar condicionado, fogão 4 bocas (embutido),
chuveiro com aquecedor à gás.
Oscar Silva. Tels: (21) 2743-1267/
(21) 99644-2922.
Motortrailer Andorinha – Ano
1983, reformado, fechamento
novo, uma cama de casal e beliche, banheiro com box blindex.
Documentação em dia, instalado
no CCB de Cabo Frio (RJ-01). R$
22.000,00. Carlos Alberto Gonçalves Bomfim. Telefones: (21) 25134201 e (21) 9230-9238 – Luci.
Turiscar Rubi – Ano 1980.

Instalado no CCB de Paraty (RJ).
Documentação OK - placa de
Paraty - Todo reformado, pronto
para rodar, com geladeira nova,
fogão 4 bocas, exaustor, banheiro,
caixa d’água, mesa que vira cama
de casal, dormitório de casal. Varanda branca, fechada, com pia e
fogão. R$37.000,00. Lindamir.
Tels.:(11)7104-1771.
Turiscar Quinta roda - Ano
2007, único dono, acomodação
para 8 pessoas, 3 ar condicionados sendo 2 splits, com armários,
bar, adega, quarto de casal, beliche, pia granito, geladeira, fogão
4 bocas com forno, micro- ondas,
sofá-cama casal, MP3, cx. detrito,
cx. d’água 180 litros, bomba shurflo 2.8, pneus novos, avancê completo. Glória ou José. Tels.: (22)
9726-6959/ 9871-5001.

MOTORHOMES
Mercedes Benz – Ano 72,
montagem 88, oito pessoas, com
microondas, geladeira, TV, DVD,
fogão 4 bocas, 2 banheiros (um
banho, outro normal), aquecedor
de passagem a gás para chuveiro e pia, termoclima, câmara de
ré, PX, freio a ar, motor traseiro
1620, pneus sem câmara – novo.
Amandio. Tel.: (11) 5851-4953
Mercedes Benz MB 180 –
Ano 94, diesel, modelo Itapoá,
acomodação para 4 pessoas.
R$80.000,00. Paulo Veiga. Tel.:
(53) 9995-4099

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

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

► O tradicional Country Clube oferece sua estrutura e belezas naturais para importantes
eventos na cidade

► O Circuito Sabor Mury compõe uma sucessão de variedades gastronômicas,
à sua escolha

Nova Friburgo, cidade, palco de grandes eventos

L

ocalizada na Serra Verde
Imperial do Estado do
Rio de Janeiro e conhecida, nacional e internacionalmente, como a capital da moda
íntima, Nova Friburgo vem ganhando, cada vez mais, forças
não só neste segmento, como
também no turismo e passeios.
Uma grande oportunidade para
quem visita Nova Friburgo é
programar uma ida ao Nova
Friburgo Country Clube, onde
também situa-se o camping de
Mury (RJ-08) para seu acampamento.
O Nova Friburgo Country
Clube é um dos lugares mais
belos e tradicionais do país.
Sua história remonta a mais de
150 anos, desde 1862, quando
o Barão de Nova Friburgo decidiu construir uma residência
de campo para a família. A casa,
em arquitetura de chalé, projeto do arquiteto alemão Gustave
Waehneldt, foi rodeada por jardins do paisagista francês Auguste Glaziou, dando forma à
Chácara do Chalet.
Em 1957, a parte central da
propriedade, constituída por lagos, jardins e a casa, foi tombada pelo Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN).
MURY
O campista encontrará nes-

módulos específicos para trailers e motor-homes em trânsito.
Além das instalações-padrão,
possui campo de futebol society,
quadra de vôlei, piscina natural,
sauna, churrasqueira e pavilhão
de lazer. Dentro do camping, há
também uma queda d’água de
fonte natural.
Acesso - Os campistas que
saem do Rio de Janeiro percorrem uma distância de 150 km
no acesso feito pela BR-101 em
direção a Rio Bonito. Depois de
contornar o perímetro urbano
de Itaboraí, seguir por Cachoeira de Macacu, subindo a serra em direção a Nova Friburgo.
O acesso ao camping é feito no
Km 69 da rodovia Rio-Friburgo,
dobrando à esquerda, cerca de 2
km após o início da descida da
serra em direção à cidade.

► Próximo das variadas atrações da região, o Camping de Mury

ta região do sudeste, rica de
vegetação, nascentes de águas
cristalinas, bem como de belos
pinheiros e de outras árvores
características da região, até
a famosa Araucária, típica do
Paraná. É o ponto de partida
para opções de lazer que proporcionam contato direto com a
natureza pelas caminhadas eco-

lógicas, a prática de canoagem,
os banhos de cachoeira no Rio
Macaé e os passeios nas Furnas
do Catete.
Importante referência a destacar é o Circuito Sabor Mury,
composto de rica e variada gastronomia, e restaurantes típicos.
Oferece diversos pratos regionais e internacionais, além de

deliciosos queijos, amanteigados e doces caseiros.
HOSPEDAGEM / MURY
Camping – O RJ-08 fica
a poucos quilômetros de Friburgo. Localiza-se em meio a
muito verde, com uma área de
45 mil m², com capacidade para
mais de 200 equipamentos e

SERVIÇO:
Nova Friburgo Country
Clube: www.nfcc.com.br
Endereço: Bairro Caledônia
Telefone: (22) 2522-9552
E mail: contato@nfcc.com.br
Camping de Mury
(RJ-08): (22) 2542-2275
Disque Camping:
(21) 3549-4978
Site do CCB:
www.campingclube.com.br
Whatsapp do CCB:
(21) 98996-0579

