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Diretoria
PRESIDENTE

Horacio ErnEsto ragucci  
hragucci@gmail.com

VICE–PRESIDENTE
FrancEsco BErardi 

fberardi@uol.com

DIRETOR TÉCNICO
PEdro Bugim ruEl VErgnano

pedrinhobugim@gmail.com

DIRETORA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
dora dE souza noguEira

doranogueira@yahoo.com.br

DIRETORA SOCIAL
KarEn cHris silVa
kariocachris@gmail.com

DIRETORA DE MEIO AMBIENTE
dEnisE tHomE da silVa

denisethom@gmail.com

DIRETOR ADMINISTRATIVO
rodrigo taVEira

rtaveira@grupounicad.com.br

DIRETOR FINANCEIRO
HEnriquE FlEiuss c. Prado

henrique.prado@uol.com.br

1º SECRETÁRIO
milton roEdEl sallEs

milton.roedel.salles@gmail.com

2º SECRETÁRIO
luzia cristina da costa

lcristinanit@yahoo.com.br

CONSELHO DELIBERATIVO 
MEMBROS NATOS

Antônio CAndido diAs, ClAudio RodRigo tAveiRA 
sAntos, FRAnCesCo BeRARdi (PResidente), José 
PelAio teixeiRA gonçAlves, MARy seBAstiAnA 

ARAnhA Rossi, siMone henot leão

MeMBRos eleitos
 Adilson RodegheRi PeçAnhA, Antônio CARlos 

FeRnAndes BoRJA, ClAudiA BessA diniz Menez-
es, FeRnAndo RoBeRto esteves, FlAvio dos 

sAntos negRão, henRique Fleuiss C. PRAdo, 
hoRACio eRnesto RAguCCi, José MARiA FAgundes 

dA CRuz, luis FeRnAndo FeRnAndes PiMentel 
(seCRetáRio), MARtinus JohAnnes theodoRus 
vAn BeeCk (viCe–PResidente), Milton Roedel 
sAlles, PedRo BugiM Ruel veRgnAno, RiCARdo 
MoReiRA BARBosA, silviA MARiA de AlMeidA, 

zildA Alves de MAgAlhães

EDIÇÃO JANEIRO/FEVEREIRO/2019

As matérias 
assinadas são de 
responsabilidade 
exclusiva de seus 
autores. Elas 
não traduzem 
necessariamente a 
opinião oficial do CEB.

MENSALIDADES 
Sócios contribuintes ..............................................R$ 52,00*
Sócios proprietários................................................ R$ 31,20
Sócios dependentes ............................................... R$ 10,40
Taxa de admissão ................................................. R$ 104,00

n  Taxa de participação em excursões para não sócios e 
sócios com mensalidades atrasadas: R$ 52,00.

n São isentos da taxa os convidados pessoais do guia.

 *R$ 56,00 para pagamento via boleto bancário

Sede Social
Av. Almte Barroso 2, 8º andar 
Rio de Janeiro/RJ – CEP 20031–000
Tel/fax (21) 2252–9844
Atendimento: 2ª a 6ª das 14h às 21h

Site: www.ceb.org.br
Facebook: fb.me/centroexcursionistabrasileiro
e–mail: ceb@ceb.org.br 
Ouvidoria: ouvidoria@ceb.org.br
CNPJ: 33.816.265.0001–11

CEB, o clube de montanhismo 
mais antigo do Brasil

Fundado em 
1° de novembro 

de 1919
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O Raid Rio 
Petrópolis em 3 
de maio de 1919 
e a origem do 
Centro 
Excursionista 
Brasileiro

Horacio Ragucci

Na segunda década 
do século XX não 
existia no Brasil a 

prática institucionalizada do 
montanhismo, praticava-se 
muito o pedestrianismo, que 
era um esporte de origem 
europeia que consistia em 
caminhar (inclusive subindo 
montanhas) longas distâncias 
no menor tempo possível.

Existiam nessa época vários 
grupos no Rio de Janeiro que 
praticavam o pedestrianismo, 
dentre outros o Centro dos An-
darilhos do Brasil, o Grupo Pata-
tivas, e o Schweizer Vandervogel 
de origem germânica. Pratica-
mente todos estes grupos desa-
pareceram antes de 1920.

A partir de 1902 foi criado no 
Brasil um sistema para dotar ao 
país de uma tropa de reserva devi-
damente instruída e treinada, apa-
receram assim os Tiros (hoje Tiros 
de Guerra), que não eram outra 
coisa que grupos de voluntários 
que pertenciam a alguma categoria 
ou instituição. Foram constituídos 
assim o Tiro dos Acadêmicos, o 
Tiro dos Universitários, o Tiro dos 

Empregados no Comércio e mui-
tos outros. A palavra tiro significa 
em latim novato, jovem soldado e 
recruta.

Nestes Tiros, além de tiro ao 
alvo, se praticavam como parte da 
instrução longas marchas, diurnas 
e noturnas. E realizar uma marcha 
(raid) do Rio a Petrópolis era uma 
ambição de muitos destes grupos; 
houve vários intentos, aparente-
mente infrutuosos.

No Tiro dos Empregados no 
Comércio em abril de 1919 te-
ria sido informalmente criado o 
Centro Excursionista Brasileiro, 
como noticiava o Jornal Época de 
19/04/1919.

Por outro lado, existia no bairro 
de Sampaio (subúrbio do Rio pró-

ximo ao Méier), na rua Minas nº 
72, hoje Cadete Polônia, o Centro 
Atlético Sampaio, onde se pratica-
vam diversos esportes, tais como 
levantamento de pesos, luta greco-
-romana, boxe, ciclismo e pedes-
trianismo. O CAS também dese-
java fazer o raid Rio Petrópolis em 
menos de 16 horas. Não sabemos 
como se conectaram mais alguns 
integrantes do Tiro dos Empre-
gados no Comércio e do Centro 
Atlético Sampaio e resolveram se 
unir para realizar o almejado raid.

Assim, onze esportistas resol-
veram empreender a aventura, os 
identificaremos como pertencen-
tes ao TEC (Tiro dos Emprega-
dos no Comércio) e CAS (Centro 
Atlético Sampaio).

5

Estação 
Petrópolis

Adolpho 
Fleischhauer

Alberto 
Fleischhauer

Eschynes 
Guabyraba 
Monteiro

João Magalhães 
de Carvalho

Ilton de 
Oliveira

Rua Domingos 
Lopes em 1959
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Os participantes foram:
Adolpho Fleischhauer – TEC
Alberto Fleischhauer – TEC
Alfredo B. Pinho – TEC
Benedicto Braga Costa – TEC
Bruno Moebius
Eschines Guabyraba – CAS
Guilherme Weiss
Ilton de Oliveira – CAS
Isac Cansação – TEC
João de Magalhães Carvalho – TEC
Moacyr A. Leão – CAS

Eles nos legaram o relatório des-
ta aventura do qual extraímos mui-
tas das informações a seguir.

Os caminhantes partiram às 
3h55 da madrugada da Padaria Flor 
de Madureira que pertencia à firma 
Martins & Bordallo, localizada na 
rua Domingos Lopes, nº 64, bem 
perto da estação Madureira da Es-
trada de Ferro Central do Brasil.

A caminhada prosseguiu pela 
atual Av. Edgard Romero, pela Av. 
Monsenhor Félix, até a atual estação 
Irajá do Metrô, prosseguindo pela 
Av. Martin Luther King. É impor-
tante sinalar que a partir de Irajá a 
caminhada acompanhou os trilhos 
da Estrada de Ferro Rio D’Ouro que 
não mais existe, e que foi construída 
para auxiliar a construção das adu-
toras que permitiram abastecer de 
água o Rio de Janeiro a partir dos 
mananciais do Tinguá, Xerém e 
Mantiquira.

Os caminhantes chegaram a 
Areal (atual estação Coelho Neto) 
às 5h, às 5h45 se encontravam na 
Pavuna, horário que foi certificado 
pelo chefe da estação.

Alberto Fleischhauer ia à frente 
com sua lanterna elétrica, rara na 
época, Eschines Guabyraba era o 
encarregado de anotar os horários e 
os pontos de passagem.

Pararam 15 minutos para tomar 
um cafezinho na Pavuna e conti-
nuaram sempre acompanhando 
os trilhos da E. F.  Rio D’Ouro, às 
6h25 passaram pela Parada Co-
queiros (São João de Meriti) e 
continuaram em direção a Belford 
Roxo, onde chegaram às 8h35 en-
quanto chovia bastante.

De Belford Roxo prosseguiram 
para o cruzamento do rio Iguassu, 
onde ainda hoje existe uma ponte 
e outros vestígios da antiga estrada 
de ferro, passando por ela às 9h25, 
continuava chovendo.

Às 10h35 chegaram na para-
da denominada Km 43(Capivari, 
Caxias), às 11h20, um dos parti-
cipantes, Benedicto Braga Costa, 
resolveu abandonar a caminhada, 
às 11h45 passaram pelo lugarejo 
conhecido como Parada Lameirão, 
a chuva continuaria intermitente até 
aproximadamente as 13 horas. 

Às 14h45 já se encontravam no 
que hoje é o município de Xerém e 

finalmente às 16h15 chegavam às 
Represas do Galrão, também cha-
madas da Mantiquira, 12 horas e 20 
minutos após a partida e após ter 
percorrido num dia 52 km.

O grupo se hospedou na casa 
do administrador das represas, que 
os recebeu e ofereceu um jantar e 
café da manhã. No dia seguinte, o 
administrador também os guiou 
pela trilha que levava até Petrópolis 
(isto nos dá uma ideia de que exis-
tia uma preparação e logística pré-
via ao Raid).

Após um sono reparador e um 
farto café da manhã, os 10 cami-
nhantes, junto com o administra-

EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA

Nos termos do artigo 21 §1º do 
Estatuto vigente, a diretoria do Centro 
Excursionista Brasileiro convoca 
o quadro social para participar da 
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se 
no dia 27 de março de 2019, às 19h em 
primeira convocação e às 19h30min em 
segunda convocação, na sede social 
do CEB, na Av. Almte Barroso nº2, 8º 
andar, Centro, Rio de Janeiro, para a 
apreciação das contas do exercício 
financeiro de 2018 e concessão de 
honrarias.

De acordo com o artigo 22 Estatuto, para 
ter direito a votar na Assembleia Geral, o 
associado deverá:

I – ser associado do CEB há pelo menos 
dezoito meses, de forma ininterrupta, 
não se admitindo, como tal, períodos 
de afastamento, tais como licença e 
suspensão, e considerando-se como 
marco inicial o dia em que irá se realizar a 
Assembleia Geral;

II – estar no pleno gozo dos direitos sociais, 
em conformidade com artigo 69.

Parágrafo Único. Os associados Honorário, 
Correspondente e Dependente não têm 
direito a votar.

Horácio Ragucci
Presidente do CEB

GESTÃO 2019-2020

dor das represas Sr. Pedro A. Bosi-
sio, partiram às 6h30 do dia 4 rumo 
a Petrópolis subindo por trilha.

Quase não temos referências de 
qual terá sido o percurso da trilha 
seguida, mas às 8h40 chegaram à 
estrada de Bingen, perto de onde 
hoje se localiza a rodoviária nova 
de Petrópolis. O dia estava frio, mas 
ensolarado. Passaram numa peque-
na mercearia onde degustaram 
uma reconfortante cachacinha, e 
continuaram até chegar à estação 
da Estrada de Ferro Leopoldina 
(que se localizava onde hoje é a 
rodoviária antiga de Petrópolis, no 
centro da cidade) às 10h25.

Como ainda era cedo, aprovei-
taram para dar um passeio pela 
cidade e visitar a “Linha de Tiro 
de Petrópolis“, o que confirma a 
origem de alguns dos integrantes 
do primeiro raid. Finalmente às 
15h25 embarcaram no trem com 
destino ao Rio.

O relatório do primeiro raid fi-
naliza com a seguinte frase:

“Que doravante este valente 
grupo de denodados companhei-
ros não arrefeça e outras excursões 
sejam empreendidas com a mesma 
resolução e coragem, para o engran-
decimento do Centro Excursionista 
Brasileiro” Rio 15/05/1919.

Note-se que a frase dá por en-
tendido que já existia o Centro Ex-
cursionista Brasileiro.

Mas a formação do CEB levaria 
ainda alguns meses para se conso-
lidar e foram necessárias várias reu-
niões que tiveram lugar na sede do 
Centro Atlético Sampaio, nas casas 
de alguns dos fundadores e até em 
restaurantes, até que finalmente em 
01/11/1919 foi fundado oficialmen-
te o Centro Excursionista Brasileiro, 
no Largo de São Domingos no 4 – 1o 
andar, este endereço pertencia ao 
sindicato “Associação Marítima dos 
Empregados em Câmara”.

Mas esta é outra história que 
contaremos em próximos artigos.

Horacio Ragucci é Presidente 
e Guia do Centro Excursionista 
Brasileiro

Estação de Belford Roxo 
início do século XX

Represas da Mantiquira -1920
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Você 
conhece 
seu 
guia?

Maria Fernanda May, 
ou Fernanda May, 
como é conhecida, 

é médica, especializada 
em anestesia pediátrica 
e com certificação 
em áreas remotas 
pela WMAI. Idealizou 
e coordenou a I 
Jornada Científica 
de Montanhismo, em 
fevereiro de 2019, no Rio 
de Janeiro.

Formou-se em guia pelo CEB 
em 2018, é montanhista há 21 anos, 
há 6 anos escala e faz alta montanha 
há 4 anos (vide no final quais foram 
estas montanhas). Tornar-se guia “é 
uma realização pessoal que me en-
canta, me ensina e me torna cada vez 
mais uma melhor montanhista. Po-
der levar as pessoas para destinos in-
críveis, ajudar a superar seus limites 
e poder transmitir o pouco conheci-
mento que tem é muito gratificante”.  
Sua primeira prancheta foi a Branca 
de Neve, no Vale dos Frades, em ja-
neiro de 2019, com 20 participantes.

Relação das Altas Montanhas
Kilimanjaro, na África 
Huayna Potosi, na Bolívia 
Lobuche East, no Nepal
Aconcagua, na Argentina 
Cayambe, Iliniza Norte, 
Corazon e Cotopaxi, no 
Equador

Com a 
bandeira:
Cotopaxi, 
Equador

Segundo ela, sua grande ale-
gria está nas “minhas conquis-
tas em alta montanha. Cada 
uma é uma emoção maior que 
a outra. Apaixonante”. Seu so-
nho é fazer o Monte Denali 
(do dena’ina: “o grande”), co-
nhecido também como Monte  
McKinley, com 6.194 metros 
de altitude.

Contudo, nem só de alegria 
vive um guia, e com a Fernanda 
não é diferente. Teve duas frus-
trações. “Não ter conseguido 
subir o vulcão Chimbirazzo por 

causa do clima; e ter feito meu 
primeiro Dedo de Deus debaixo 
de muita chuva e estresse. Rsrs”. 
Essa segunda frustração já foi re-
solvida: "depois voltei lá com um 
tempo lindo e compensou”.

Além das atividades de médica 
e guia, ainda arruma tempo para 
ministrar palestras. Entre elas, 
consta em seu currículo (até feve-
reiro de 2019): Em busca da Au-
rora Boreal; Aventuras no Nepal; 
Aconcágua 2018; Pelos Cumes 
do Equador; Além das aulas de 
CBM E do CFG.

1a atividade 
oficial 
Branca de Neve 
no Vale dos 
Frades
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May e Maitê (filha) - Em Parque Nacional de Itatiaia
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Invernal 
(ou infernal?)
Pedro e Laura realizam novas conquistas em Arenales 
(Argentina) e Cancha Pelada (Chile), durante o inverno!

Com férias de 20 dias em 
agosto de 2018, eu e Laura 
decidimos nos aventurar pelas 

regiões montanhosas no entorno 
de Mendoza, Argentina, mesmo 
sabendo que enfrentaríamos as 
mazelas do inverno. Em geral, os 
montanhistas procuram esta área 
dentro da alta temporada, entre 
os meses de novembro e março, 
durante o verão. 

Continua na próxima página

Nevasca enfrentada a 3.600m 
de altitude, em Cordón del Plata, 
em um local que não possui 
neve ou gelo no verão

Pedro Bugim 
e Laura 
Petroni, 
no cume 
a 3.300m 
de altitude, 
após a 
conquista 
da via 
“Caracoles” 
(4° V D3 
E4 – 350m - 
Mista)
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Mendoza é uma região 
de contrafortes e altas planícies, no 
lado leste dos Andes, conhecida 
pelos vinhos altamente cotados, 
bonitas (e abundantes) praças, e 
paisagem estonteante para as mon-
tanhas mais altas dos hemisférios 
ocidental e sul (como o Aconcá-
gua, por exemplo, com 6.962m 
de altitude). Durante o verão, a 
cidade é tão quente quanto o Rio 
de Janeiro, porém, seu clima seco 
mantém a atmosfera mais agra-
dável e “suportável”, assim como 
as montanhas apresentam menor 
alteração climática e menor inci-
dência de neve e gelo, facilitando 
as ascensões.

Já no inverno, a cidade beira as 
temperaturas negativas, os servi-
ços de transporte e hospedagem 
são drasticamente reduzidos e as 
montanhas tornam-se quase que 
inacessíveis. Para se ter uma ideia, 
até o Parque Provincial do Acon-
cágua, com as montanhas mais im-
ponentes do país, é sumariamente 
fechado e vedado a visitantes e 
montanhistas. Esse foi o cenário 
que encontramos por lá. 

Na primeira semana de viagem, 
optamos por tentar alguns cumes 
com mais de 5 mil metros de alti-
tude, na região conhecida como 
Cordón Del Plata. Nesta etapa, 
nos deparamos com todos os tipos 
de problema imagináveis, desde o 
sofrimento para transportar os 80 
quilos de equipamentos e manti-
mentos, falta de transportes, ine-
xistência de apoio nos refúgios, a 
falta de água nos acampamentos 
avançados (pois tudo estava con-
gelado), até a necessidade de en-
frentarmos tormentas furiosas a 
quase 4 mil metros de altitude e 
passarmos noites em claro torcen-
do para a barraca não se desman-
telar. No final, conseguimos subir 
o Lomas Blancas (3.850m) e o 
Portezuelo Blanco (5.000m), mas 
com sensação de derrota, pois o 
resultado foi muito aquém do es-
perado. (Um relato completo so-

bre esta primeira semana pode ser 
lido em www.blogdobugim.com.)

Retornamos à Mendoza a duras 
penas, atribuindo uma grande par-
cela do insucesso ao fato de termos 
utilizado transportes alternativos 
(transportes privados e ônibus), 
o que limitava o equipamento 
carregado (por exemplo, tivemos 
falta de gás para derreter neve, pois 
pensávamos haver água líquida 
nos acampamentos, tal qual nas 
outras duas vezes em que já esti-
ve por lá durante o verão), gerava 
gastos absurdos e ainda nos fazia 
perder tempo e energia em exces-
so. Com isso, tomamos a decisão 
mais acertada de toda a viagem: 
alugaríamos um carro!

O aluguel foi feito no dia 24 de 
agosto pela manhã. Sem perder tem-
po, “atochamos” todo equipamento 

no bagageiro e rumamos em direção 
a Arenales, uma famosa região de 
escaladas à sudoeste de Mendoza, 
com um trajeto de 140km, feitos em 
pouco mais de duas horas.

Arenales é simplesmente um 
dos lugares mais incríveis para se 
praticar escalada tradicional (vias 
longas e em proteção móvel) que 
já conheci! Tive a oportunidade 
de passar quase duas semanas por 
lá no verão de 2010, fazendo de-
zenas das vias clássicas da região, 
subindo aos cumes mais icônicos 
e, inclusive, conquistando 5 lindas 
vias. Desta vez, a proposta seria 
nos concentrarmos exclusivamen-
te na conquista de novas linhas.

Mas assim que chegamos lá, 
tivemos a primeira surpresa ne-
gativa: uma forte camada de gelo 
cobria a estrada que leva à entrada 

da trilha para a área de camping, o 
que impedia a passagem de carro. 
Isso significava horas de caminha-
da a mais, com um peso absurdo, o 
que nos fez desistir de investir na 
parte alta do local, onde eu já havia 
mapeado algumas linhas virgens. 

Montamos acampamento pró-
ximo ao Refúgio Alferez Portinari, 
uma instalação militar que contro-
la o trânsito de veículos e pessoas 
neste local, por possuir acesso à 
fronteira com o Chile. Nesta re-
gião existem incontáveis paredes, 
todas com uma boa quantidade de 
vias, mas ainda com um enorme 
potencial para novas linhas. Por 
estarmos já a 2.500m de altitude 
(além da época), a noite foi bem 
gelada, porém nada que nossos 
novos sacos de dormir para -40° 
centígrados não suportassem.

Continua na próxima página

Pedro Bugim, no cume a 3.300m 
de altitude, após a conquista da via 
“Caracoles” (4° V D3 E4 – 350m - Mista)

Conquista da via “La Brasileña” 
(6° VIIa D1 E1 – 90m), na Muralha 
Del Refugio, Arenales
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O dia 25 amanheceu frio, 
porém, com um céu espetacular-
mente azul e sem vento. Fizemos 
um café da manhã reforçado, or-
ganizamos nossas mochilas e par-
timos para as montanhas. O alvo 
selecionado fora a “Muralha del 
Refugio”, uma impressionante pa-
rede que se eleva na face sul do vale. 
A caminhada até as bases das vias 
de Arenales são bem conhecidas 
por sua distância e complexidade, 
pois na maioria das vezes não há 
muita marcação e o terreno é com-
pletamente instável. Mesmo sendo 
a Muralha del Refugio uma das op-
ções mais próximas, esta constante 
não se altera. Levamos cerca de 
uma hora até finalmente encostar-
mos na parede, exaustos, embora 
visivelmente pareça tão próximo.

Rapidamente, visualizei uma li-
nha ainda virgem, com boa possibi-
lidade de ser escalada. Inicialmente, 
faz-se um lance atlético, levemente 
negativo, para alcançar uma aresta 
com boas agarras. Dez metros aci-
ma, chega-se a um platô generoso, 
de onde sai uma canaleta convidati-
va, por onde prossegui. Aos poucos, 
fui ganhando terreno, alternando 
proteções móveis em friends diver-
sos, com chapeletas rapeláveis. Por 
incrível que pareça, a linha não per-
mitia muitas proteções naturais, 
o que me fez perder um precioso 
tempo (e energia por causa do peso 
carregado), colocando as chapeletas. 

Após a canaleta, a via contorna 
um grande teto pela direita, se-
guindo em diagonal para a direita 
até chegar em uma aresta. Volta-se 
para a esquerda para chegar a uma 
das partes mais incríveis da via: um 
lance levemente negativo, protegi-
do por friends médios, com agarras 
abauladas e entalamento de mãos. 
Passado este lance bastante com-
plexo, chega-se à primeira parada 
da via, 60 metros acima da base.

Laura encontrou certa dificulda-
de de vencer os lances iniciais, o que 
me fez descer até próximo dela, para 
auxiliar nas partes mais complexas. 

Confesso que, na minha concepção, 
o que mais mexeu com ela foi o efei-
to psicológico, pois a parede é real-
mente impressionante, com muita 
verticalidade, lances negativos, tetos, 
fendas, blocos soltos e muitas pas-
sadas em móvel. Tudo isso é bem 
característico de Arenales. Une-se a 
isso o fato de estarmos em uma re-
gião isolada, a qual quase nenhum 
montanhista frequenta durante o 
inverno. Durante o período que es-
tivemos por lá, não encontramos 
nenhum outro escalador.

Quando Laura chegou à parada, 
tentei ser o mais rápido possível 
nos procedimentos, pois o horário 
já estava avançado e ainda havia um 
pouco de parede para cima. Segui 
conquistando lances bem verticais, 
desta vez em lances de microagar-
ras e aderência. Esta parte foi bem 
complexa, com lances de equilí-
brio, delicados... eu vibrava a cada 
centímetro ganho! E 30 metros aci-
ma da P1, cheguei a um bom platô, 
onde estabeleci a P2 (segunda pa-
rada). Neste trecho da segunda en-
fiada se encontra uma sequência de 

lances de VIIa, sendo o crux da via, 
protegido em chapeletas. Ambas as 
paradas foram estabelecidas com 
chapas duplas. 

A partir da segunda parada, a pa-
rede perde verticalidade, possuindo 
inclusive, ao lado esquerdo, o final 
da via “La Que No Era”. Decidi dar 
a via como encerrada e, em poucos 
minutos, eu e Laura já nos encontrá-
vamos na base. O retorno à barraca 
foi por volta das 18:30h (sim, o dia 
foi longo!), porém com o céu ainda 
claro, haja vista o dia escurecer por 
volta das 19:30h nesta época. De-
mos o nome da via de “La Brasileña” 
(6° VIIa E2 D1 – Mista – 90m).

No dia 26, voltamos à mesma 
parede, porém em um contraforte 
um pouco mais abaixo da via con-
quistada no dia anterior, contraforte 
este ainda sem uma única via. Nele, 
conquistamos duas vias divertidís-
simas, completamente em móvel e 
com paradas duplas no topo, feitas 
em entalamento de mãos e pés na 
metade inferior e em agarras na me-
tade superior. Foram elas: “Spino-
saurio” (IVsup E2 – Móvel – 50m) e 

a “El Invierno del Infierno” (Vsup E2 
– Móvel – 60m). Ambas são de fato 
muito interessantes e curtas (para 
os padrões locais), mas representam 
uma ótima opção de treinamento 
e/ou até mesmo acesso às vias mais 
acima, evitando a trilha completa-
mente degradada e desgastante.

Após três conquistas, nos de-
mos por satisfeitos, mesmo porque 
a opção de ir para a parte alta não 
era possível, o que nos fez decidir 
por explorar outras regiões. Assim 
sendo, pegamos o carro e fizemos 
um trajeto belíssimo, passando por 
Manzano Histórico (última cida-
de – minúscula, porém charmosa 
– antes de Arenales) e seguindo em 
direção ao nosso primeiro destino 
da viagem: Cordón del Plata! Sim, 
resolvemos passar uma noite por lá, 
mas sem subir nenhuma montanha. 
Queríamos ver se o acesso com car-
ro alugado era tranquilo, para nossas 
possíveis futuras expedições. E valeu 
muito a pena! A vista estava espe-
tacular, com o terreno totalmente 
nevado e uma noite impressionante-
mente estrelada.

Continua na próxima página

Pedro Bugim, no cume a 3.300m 
de altitude, após a conquista da via 
“Caracoles” (4° V D3 E4 – 350m - Mista)

Conquista da via “El Invierno del 
Infierno” (Vsup E1 – 60m - Móvel), 
no contraforte da Muralha 
Del Refugio, Arenales
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Depois desta parada es-
tratégica, já no dia 28, pegamos 
estrada em direção ao local mais 
procurado pelos montanhistas na 
Argentina: o Parque Provincial 
do Aconcágua. Desde Cordón del 
Plata, são cerca de 170km, feitos 
em 3 horas, passando por estradas 
de todos os tipos, mas em geral, 
em bom estado e sempre com uma 
belíssima vista.

Chegamos ao nosso destino 
por volta das 15h e aproveitamos 
o resto do dia para passear pela en-
trada do parque, tirar umas fotos 
do Aconcágua e comer uma piz-
za. Por já ter ido ao Aconcágua no 
verão (em 2011), fiquei MUITO 
impressionado ao ver uma paisa-
gem completamente diferente, por 
conta da enorme quantidade de 
neve e gelo na região. Da entrada 
do parque, é possível ter uma bela 
visão do cume das Américas, que 
neste dia em especial estava dema-
siado branco, desde a entrada da 
trilha até seu ponto culminante.

Com o entardecer, tratamos 
de buscar algum refúgio para pas-
sarmos a noite, em um lugar cha-
mado “Las Cuevas”, pouco após a 
entrada do parque, estrada acima. 
Imaginem nossa surpresa ao des-
cobrirmos que não havia um único 
estabelecimento funcionando no 
local, por conta da época! Ou seja, 
estávamos em uma região remota, 
gélida e sem abrigo. Pensamos em 
armar a barraca e dormir à beira 
da estrada, mas preferimos inovar 
e dormir no carro mesmo. Ótima 
escolha! Com os poderosos sacos 
de dormir que adquirimos recen-
temente, unidos ao conforto dos 
bancos reclináveis, tivemos uma 
deliciosa noite de sonhos com um 
teto estrelado acima de nós.

O dia começou cedo para nós. 
Fizemos algo para comer e assim 
que o sol despontou no horizon-
te, pegamos estrada em direção ao 
Chile. Saímos de Las Cuevas e pas-
samos pelo túnel “Cristo Redentor 
de Los Andes”, o qual passa pelo 

“Paso Internacional Los Liberta-
dores”, indicando a chegada em 
território chileno, em uma região 
conhecida como “Cancha Pelada”. 
Neste ponto, há uma infinidade 
de montanhas, cascatas de gelo e 
paredes rochosas, todas igualmen-
te convidativas. Por estarem além 
dos limites do parque, nos era per-
mitido realizar escaladas (como já 
dito, o parque fica terminantemen-
te proibido durante o inverno). 

Escolhemos uma desafiadora pa-
rede logo acima de um túnel aban-
donado chamado “Caracoles”. De 
início, uma rampa de gelo que ganha 
verticalidade conforme avançáva-
mos no terreno, demandando o uso 
de crampons e piolets (ganchos para 
as botas e piquetas de gelo, respec-
tivamente). Subimos em terreno de 
aproximadamente 55° de inclinação, 
estabelecendo a primeira parada em 
um grande platô de neve, já com 150 

metros de via. A transição do gelo 
para a rocha foi, provavelmente, a 
parte mais complexa da escalada, 
pois fez-se necessário a escalada de 
um longo trecho vertical, iniciando 
em gelo instável com 70° de inclina-
ção, evoluindo para rocha em lances 
de 5° grau, tudo isso ainda de cram-
pons e protegendo algumas fendas 
com material móvel. Desde o platô 
de neve até a parede completamente 
em rocha, onde estabelecemos a se-
gunda parada, foram 30 metros. 

Deste ponto em diante, aban-
donamos os equipamentos de gelo, 
colocamos as sapatilhas e tocamos 
com todo cuidado do mundo por 
aquele terreno ainda inexplorado. 
A enfiada seguinte foi um luxo: fen-
das perfeitas, boas agarras e terreno 
com graduação tranquila (na casa 
do 4° grau). Em pouco tempo, a ter-
ceira parada estava estabelecida, 60 
metros acima da anterior. Laura se 

juntou a mim com impressionante 
velocidade, com um sorriso de ore-
lha a orelha, o que indicava sua sa-
tisfação no que estávamos fazendo.

A enfiada até a P4 foi um pouco 
mais fácil tecnicamente, porém, em 
terreno bem instável e com pou-
quíssimas opções de proteção, tor-
nando aqueles 45 metros um tanto 
quanto temerosos. Logo após, um 
grande platô de cascalhos leva à pa-
rede final, com boa verticalidade, 
mas também com agarras e fendas 
generosas. Sessenta metros a mais 
e P5 estabelecida! Como sempre, 
Laura chegou “voando” neste ante-
cume. Deste ponto, havia ainda um 
pequeno trecho de gelo e neve, que 
fiz de sapatilha mesmo, além do tre-
cho final em rocha, com lances fáceis 
de no máximo 3° grau, para atingir o 
cume, com 3.300m de altitude. Ufa! 
Mais uma via conquistada, desta vez 
ao “ladinho” do Aconcágua, em um 

local mágico e com o gostinho de 
cume virgem! Apelidamos a via de 
“Caracoles” (4° V E4 D3 – 350m – 
Mista – Neve / Gelo de até 70°). 

O rapel foi longo e cansativo, 
pois a corda fez o favor de pren-
der na quinta enfiada, logo abaixo 
do cume, o que me fez subir nova-
mente para desprendê-la. O vento 
já estava intenso e não deixava a 
corda descer. Os blocos de rocha se 
soltavam em alguns pontos com o 
menor dos movimentos. Enfim, ti-
vemos certo trabalho para voltar à 
segurança do carro, estacionado em 
um recuo à beira da estrada, às 18h. 
A melhor parte de tudo foi encon-

trar a cerveja que deixamos no car-
ro estupidamente gelada, para co-
memorarmos mais esta aventura! 

Ainda tínhamos quatro dias de 
viagem pela frente, que reserva-
mos solenemente para relaxar e 
curtir no bom e velho estilo “tu-
ristão”. Sim, houve momentos em 
que quase tiramos o material do 
bagageiro do carro para conquis-
tar mais vias (hehehe), mas nos 
rendemos aos prazeres munda-
nos, para fechar mais uma viagem 
com a sensação de dever cumpri-
do (e comprido!).

Pedro Bugim

Laura no acesso à base 
da via “Caracoles” (4° V 
D3 E4 – 350m - Mista), 
em Cancha Pelada, 
fronteira da Argentina 
com o Chile
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Claudia Bessa

As minhas investidas 
exploratórias no Espírito Santo 
começaram numa excursão 

oficial no carnaval de 2005.  Nosso 
foco era Pancas e Afonso Cláudio. 
Fomos a Pancas quando o Parque 
Nacional dos Pontões Capixabas 
foi criado, o que gerou reações 
adversas dos proprietários locais, 
uns mais amáveis e outros nem 
tanto. Escalamos as Pedras do 

Camelo e do Leitão e realizamos 
explorações nas Pedras da Gaveta e 
dos Romais. A mais alta de Pancas 
subimos e a batizamos de Apesar 
do Juliberto (este é o proprietário 
que barrou nossa passagem. O 
que nos fez subir por trás em 
outra propriedade). Acreditamos 
ser conquista por causa do grau 
de dificuldade. Em Afonso Cláudio 
subimos a Pedra do Cruzeiro.

ESPÍRITO 
SANTO

RETORNANDO
 ÀS MONTANHAS 

DO

Continua na próxima página

Mirante da Pedra 
da Bandeira em 
Águia Branca
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Em 2006, eu e Adriano Amorim 
do Valle marcamos de explorar as 
pedras de Afonso Cláudio e cerca-
nias. A parceria rendeu a ascensão 
de montanhas inéditas para gente: 
Pedra da Broa, Pedra da Lajinha, o 
cume médio da Pedra do Garrafão 
e Pedra do Tubarão.   

Em 2010, retornei com Ana 
Isabel Aguiar ao local e fizemos 
um aprofundamento daquilo que 
havia feito em 2006. No carnaval 
de 2013, Berardi e eu conseguimos 
colocar uma prancheta oficial no 
clube. O grupo era disposto e ex-
periente, o que nos permitiu subir o 
Frade de Cachoeiro de Itapemirim 
(escalada), Pedra da Broa e Cabri-
tos, Mirante dos Três Pontões de 
Afonso Cláudio, Pedra da Lajinha, 
Pedra do Tubarão, Cume Maior 
dos Pontões de Laranja da Terra 
(via ferrata) e Pedra da Onça de 
Itarana.

No início de 2018, realizei com 
Adriano outra excursão explo-
ratória à Nova Venécia e Águia 
Branca. Dessa vez fiz um estudo 
prévio da região. Baixei da internet 
o trekking da Pedra da Fortaleza 
e do Elefante no GPS. Procurei 
relatórios, mas não havia. Parti do 
zero. O que veio foi lucro. Assim 
abri uma prancheta pro carnaval 
e  fui com dois associados, Lúcia 
Maciel e Daniel Willy, para nos 
encontrarmos com Adriano em 
Vila Velha. Conseguimos percor-
rer a Pedra do Elefante, Pedra do 
Elefantinho, Pedra da Torre, Pe-
dra da Fortaleza, a Pedra da Cruz 
e a Cachoeira do Inferno. A Pedra 
do Elefantinho pode ser até uma 
conquista. Enviei um e-mail para 
a APA (Área de Proteção Ambien-
tal) do Elefante e até hoje não res-
ponderam.

Fiquei muito impressionada 
com as pedras de Águia Branca 
e estava ansiosa para retornar. A 
oportunidade surgiu no feriado 
da Proclamação da República 
de 2018. Eu, Berardi, Ana Isabel 
Aguiar, Yvana Ferreira, Clóvis Fi-
tarelli, Cláudia A. Pinto e José Bar-
reiros partimos com a única certe-

za de que as pedras eram baixas: 
menos de 800 metros de altitude. 
Estudamos os mapas,  elencamos 
algumas pedras e lá fomos nós 
prontos para mais uma aventura.

Chegamos por volta das 
13h23min, em Águia Branca, no 
dia 15 de novembro e ficamos hos-
pedados no único hotel da cidade: 
o Universal, bem no centro, próxi-
mo ao Museu Polonês. 

Deixamos nossas bagagens e 
partimos para localidade de Pedra 
Torta, localizada um pouco antes 
da entrada da cidade. A pedra fica 
dentro de duas propriedades: a do 
Seu Domingos e a do Seu Roque. 
O primeiro, não permite o aces-
so em suas terras. Já o segundo, é 
bastante receptivo aos grupos de 
montanhistas.

A trilha é usualmente utilizada 
para fins religiosos. Pelo menos 
duas vezes ao ano ocorre uma pe-

regrinação pelo cume. A última foi 
em 20 de setembro e reuniu cer-
ca de 200 pessoas. Ela representa 
com cruzes as 14 estações da Via 
Sacra culminada com uma imensa 
cruz no cume. Da casa do Seu Do-
mingos retornamos à estrada até 
a bifurcação na jaqueira. Subimos 
paralelo à cerca, pela plantação, até 
encontrarmos  uma antiga estrada 
de terra abandonada. Por ali segui-
mos  pela tarde quente. A vista des-
perta novos interesses pela região. 
Inúmeras e incontáveis pedras 
para subirmos nos próximos dias.

No dia 16 estávamos indo para 
os Três Pontões quando no cami-
nho paramos numa casa no sopé 
das pedras. Uma simpática moça 
nos atendeu. Bastante comunica-
tiva, nos deu algumas dicas. Disse 
que o marido havia subido a Pe-
dra da Bandeira. Adriano ficara 
bastante impressionado com a 

beleza da pedra. Essa senhora que 
nunca subiu em pedra alguma 
nos sugeriu ir até a propriedade 
do Sr. Juarez Batista, plantador 
de café. Ele nos disse para seguir 
pela plantação que, mais à frente, 
iríamos encontrar uma “carreira”, 
isto é, caminho feito para puxar 
madeira da mata. Ele ajudaria na 
aproximação das paredes da pe-
dra. Subimos melhorando o traje-
to até encostarmos nos paredões. 
Fizemos três ou quatro tentativas 
de ascender por ele, mas a inclina-
ção, cactos, arranha-gatos, agarras 
quebradiças somados ao forte ca-
lor nos fez  recuar.

Após o lanche resolvemos subir 
a pedra logo acima da propriedade 
do seu Juarez: bem mais baixa e 
fácil. Retornamos até a água, nos 
refrescamos, molhei a cabeça e ga-
nhamos fôlego para enfrentar o sol 
inclemente. As lajes são totalmen-

te descobertas. Fiquei com receio 
de alguém ter insolação. Pois para 
nossa surpresa, excetuando a alta 
temperatura, subimos com imensa 
facilidade. A vista espetacular nos 
deixou bastante eufóricos. Belíssi-
ma! Havia uma mata com deliciosa 
sombra. Adriano aproveitou para 
esticar-se e descansar do esforço 
da subida. Deixamos uma urna de 
cume próxima a uma imensa ár-
vore. Berardi, Ana e Fitarelli, que 
haviam ficado na água, resolveram 
subir a pedra. Uma vez que esta 
não possuía nome, Fitarelli bati-
zou-a de Pedra da Bela Vista.

Na volta paramos num bar no 
caminho. Lá o Veterinário, tam-
bém candidato a vereador, João 
Ferreira interrogou nossa auto-
ridade, Adriano, querendo saber 
o que fazíamos pela região. Pron-
tamente ofereceu  para subirmos 
pela propriedade dele: Fazenda 

Arco Íris. Ele e mais alguns poucos 
amigos já haviam estado no cume.

No dia seguinte, 17/11, a es-
posa Marlene e a filha nos leva-
ram até a fazenda. Passamos por 
três porteiras. A última, antes da 
ponte, permanece trancada. Ela 
abre e entrega a chave do cadeado. 
Começamos a explorar a trilha se-
gundo as informações que ela dá 
(mesmo nunca tendo subido - as 
mulheres da localidade por causa 
dos afazeres nunca têm disposição 
para mais atividades).  Nesse dia 
estava extremamente quente che-
gando a chuviscar durante o traje-
to. Voltamos da laje com arbusto 
maravilhoso de flores amarelas: 
alamandas.

Na volta fomos recebidos com 
euforia por essa simpática família. 
Numa tarde abafada a encontra-
mos tomando cachaça. Para nós 
serviram um delicioso abacaxi 

Continua na próxima página

O grupo no 
cume de 
Cachoeiro de 
Itapemirim

Pedra da Boa

Mirante dos 
3 Pontões 
de Afonso 
Cláudio FO
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orgânico. Não sobrou um pedaço 
para contar história. Mais tarde 
água fresca e cafezinho com mais 
detalhes para chegar ao cume nos 
deixaram animados.

No dia 18/11, quase chegando 
à casa dos Ferreiras, uma chuva de-
saba. Como lá há extensos trechos 
de laje desistimos de subir nesse 
dia. Em seu lugar subimos a Pedra 
Careta na Serra Careta.

Procuramos a casa do Seu Ja-
cinto e Dona Neusa, pois a pedra 
encontra-se na propriedade deles. 
Seu Jacinto é um senhorzinho de 
82 anos. Criam gado e vendem 
seus produtos. Recomendo o re-
queijão deles. Deixamos os carros 
na propriedade deles.

Alguns partiram na frente e 
o grupo se dividiu em três. As-

sim não fizemos na ida o trajeto 
melhor para a base. O ideal é o 
traçado da volta. Pois além da 
vegetação ser boa para passar é 
bem mais curto. Mas infelizmente 
quando me dei conta já estavam 
longe.  A laje tem boa aderência 
e poucos trechos bem inclina-
dos. Há vegetação arbustiva na 
parede. Por ser completamente 
descoberta e pelo horário senti-
mos bastante o efeito do calor. Há 
uma trilha pouco frequentada de 
difícil orientação na ampla crista 
coberta de mata rala. Marcamos 
com fitas o trajeto. Encontramos 
vestígios de acampamento com 
muito lixo. Encostando-se à pedra 
fomos contornando pela direita 
descendo até uma faixa de vege-
tação que subisse até os paredões. 

Numa passarela de mata para di-
reita que termina abruptamente 
começa uma laje bem exposta 
para o precipício. Ali fixamos uma 
fita longa com uma corda em du-
pla formando um corrimão com 
vinte metros de extensão. Todos 
subiram com uma fita envolta da 
cintura presa à corda por um mos-
quetão. Com esfuziante alegria 
logo depois estávamos no cume. 
A vista é de 360 graus. Muito bo-
nita apesar do intenso calor.

No retorno somos recom-
pensados com água gelada, ca-
fezinho, bolo, pão e manteiga 
feitos em casa. Após a prosa ad-
quirimos queijo e requeijão. Dia 
espetacular!

O bom montanhista é aque-
le que persiste. Portanto, no dia 

seguinte, 19/11, dia do início do 
nosso retorno, chegamos bem 
cedo para ascender à pedra. O 
acesso à Pedra da Bandeira é o 
mesmo da Cachoeira Arco Íris 
pertencente à Fazenda Arco Íris. 
Subimos até o final da cachoeira 
e, à esquerda, uma discreta trilha 
pouco frequentada aparece. Va-
mos melhorando, passa por um 
trecho de bambuzal até um longo 
trecho de lajeado. Povoado de ca-
nelas de ema branca e lilás, belas 
orquídeas e inúmeras qualidades 
de bromélias. Mas o que rouba a 
cena é um esplendoroso arbusto 
com flores amarelas: alamandas. 
Vamos para direita em direção 
ao “canal”, antes passamos por 
outra laje, descemos um pouco 
e atravessamos a água fresquinha 

que nasce na pedra. Ela erode a 
rocha formando um canal ou um 
futuro cânion. No seu percurso, 
poços são gerados. Á água trans-
parente e o calor inclemente nos 
convidam para um banho. Segui-
mos paralelo a ele por um bom 
trecho até subirmos de fato para 
esquerda em direção a uma mati-
nha na crista.

Lá paramos num imenso platô 
com vista espetacular. Enquanto 
isso, os mais inquietos abriam ca-
minho para o ponto mais elevado 
da pedra. Em seguida, estudamos 
um caminho que emende no ou-
tro cume. A vegetação das lajes 
é magnífica. Na descida somos 
agraciados com a beleza exótica 
de um casal de sanhaço fogo. De-
positamos num tubo de Redo-

xon um cartão do clube relatan-
do nossa presença na Pedra da 
Bandeira. Na descida, por suges-
tão de Yvana, experimentamos o 
convidativo poço de águas trans-
lúcidas e sutilmente “calientes”. 
Deu uma injeção de ânimo para 
encarar o calor da tarde. Próximo 
aos carros, seu João Ferreira nos 
aguardava. Agradecemos a aten-
ção e nos despedimos afetuosa-
mente prometendo voltar.

Seguimos pela estrada da Pe-
dra da Onça até Ibiraçu, onde 
pernoitamos no Hotel Califórnia. 
No dia seguinte, 20/11, chega-
mos à rodoviária de Vitória e Vila 
Velha para embarcamos de volta 
para o Rio de Janeiro.

Claudia Bessa é guia do CEB

Francesco Berardi 
no cume da Pedra 
da Careta

Lance de corda na 
Pedra da Fortaleza

Pedra da Fortaleza Cume da Pedra 
da Boa Vista
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Patrícia Reis da Costa

As aventuras de Jorge Martins, 
Zozimar (Menudo) e Patrícia

Sacolejando montanha acima na estradinha 
esburacada que liga Birethanti (onde fica 
o primeiro posto de controle do parque) a 

Ghandruk, finalmente 
começamos a relaxar, após 
uma semana nas agitadas 
cidades da Índia e Nepal.

Pela janela do jeep Tata, fabri-
cante indiana com domínio na re-
gião, avistávamos de vez em quan-
do algumas montanhas brancas 
do Himalaia, aumentando nossa 
excitação. 

Chegamos a Ghandruk no iní-
cio da noite, recepcionados pela lua 
crescente. Hora de procurar um lo-
cal para pernoite. Após duas tenta-
tivas infrutíferas, encontramos vaga 
no Hotel Sakura, onde reencontra-
mos Samuel e Helena.

Salve a Seleção
Retroagindo algumas horas, che-

gamos ao posto da imigração india-
na por volta das 11h da manhã. Foi 
aqui que conhecemos o Samuel e 
sua mãe, Helena. Vestido com uma 
camisa amarela da seleção brasileira, 
Samuel pretendia abrir as portas da 
burocracia, contando com a simpatia 
de indianos e nepaleses pelo futebol 
brasileiro.

Esta estratégia funcionou para 
nós, pois fizemos o contato que 

ampliou os horizontes de nossa via-
gem. O Samuel sabia tudo sobre o 
trekking e tinha já contratado um 
guia, cuja necessidade ainda estáva-
mos avaliando. A propósito, o atendi-
mento tanto no posto indiano quan-
to no nepalês foi até rápido.

Dal Bath

No jantar, em Ghandruk, fomos 
apresentados ao prato típico do 
trekking: o dal bath. Constituído por 

uma sopa de lentilhas (o dal), arroz 
cozido no vapor (o bath) mais bata-
tas cozidas e verduras da época, tudo 
muito bem temperado, o dal bath dá 
sustança e é bem saboroso. E ainda te 
servem mais!

Os momos, umas trouxinhas de 
farinha com recheios variados, tam-
bém são onipresentes nos abrigos.

Após o jantar, Samuel nos apre-
sentou ao guia, Tamang Santos, que 
concordou em nos incluir no grupo 
por 15 dólares/dia a mais.

 ABC
Trekking

(Annapurna Base Camp)

Continua na próxima página

Vista do Annapurna 
de Ghandruk

FOTO: PATRÍCIA TORRES
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Thamel (Local 
de compras, 
hoteis, 
restaurantes 
de Katmandu)
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Enfim, o trekking

E chegou, finalmente, o grande 
dia de começar a caminhar. E foi 
uma bela caminhada. Com um lindo 
dia ensolarado, saímos de Ghandruk, 
1940m de altitude, descemos até 
Kimrong, 1715m, para subirmos, em 
seguida, até Chhomrong, 2140m.

O International Guest House, em 
Chhomrong, foi o melhor abrigo de 
todos. Melhor infraestrutura, muito 
bom atendimento e a melhor vista. 
O Annapurna e o Machhapuchhre, 
também chamado de rabo de peixe, 
à nossa frente, e um vale verde e pro-
fundo aos nossos pés.

Chhomrong – UpperDovan

Bastante entusiasmados devido 
ao ótimo rendimento da véspera, 

iniciamos o segundo dia do trekking 
com destino a UpperDovan. Con-
templando a linda montanha ao alto, 
descemos uma longa escadaria (que 
nos desgastaria bastante na volta) até 
o fundo do vale. Atravessando uma 
ponte pênsil, iniciamos a subida até 
Sinuwa, 2340m.

Após algumas fotos, seguimos 
para Bamboo, 2145m, onde para-
mos para um chá de gengibre. Após 
um breve descanso, passamos por 
Dovan, 1505m, e então, após alguns 
minutos, chegamos ao objetivo do 
dia: Destination ABC, em Upper-
Dovan, com o céu se fechando. E a 
chuva veio, a única que tivemos em 
todo o trekking.

UpperDovan – Deurali

Além da chuva, tivemos também 

geada, esfriou um bocado e por isso 
o reinício da caminhada neste tercei-
ro dia não foi tão animado. Subimos 
cerca de hora e meia até encontrar o 
sol de novo. Paramos em Himalaya, 
2900m, para um merecido descanso 
e mais um chá de gengibre.

Este trecho foi muito bonito, com 
grande alternância de paisagens. A 
imensa pedra formando um teto so-
bre a trilha; a enorme queda dágua 
na vertente do outro lado do rio; o 
trecho de avalanches.

Bastante cansados, chegamos fi-
nalmente em Deurali, 3200m. Uma 
ascensão de 700m a partir de Upper-
Dovan. 

Deurali – ABC

E chegamos ao tão desejado dia. 
No quarto dia do trekking faríamos 

o trecho final até o santuário do 
Annapurna. Além da grande von-
tade de chegar ao acampamento, 
carregávamos também certa preo-
cupação com o mal da montanha. 
Será que nossa preparação resultaria 
eficaz?

Ao passarmos pelo MBC (Ma-
chhapuchhre Base Camp), vimos 
na placa o tempo que faltava até o 
ABC: 2h. Este último trecho não é 
íngreme. São pouco mais de 3km 
com ascensão de 430m. Mas é bem 
cansativo. Após várias paradas para 
tirar fotos (e respirar), avistamos 
o pórtico com as boas vindas ao 
ABC: “Namaste”! Valeu toda ex-
pectativa. É de fato um belíssimo 
santuário. 

Dormimos em um contêiner, 
últimas vagas disponíveis. A tem-
peratura externa esteve em torno 

Continua na próxima página

Jorge, 
Helena, 
Patricia, 
Menudo 
e Santos 
(Guia)
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Adesivo 
do CEB 
chegada no 
acampamento 
base do 
Annapurna

Última trilha 
para chegar 
no Annapurna 
Base Camp

FOTO: PATRÍCIA TORRES

FOTO: SAMUEL
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DICAS
n  O visto de entrada para o Nepal 

pode ser obtido lá, seja no 
aeroporto ou fronteira. Para ficar 
até 15 dias – US$ 25 / 30 dias – 
US$ 40 / 90 dias - US$ 100.

n  São duas permissões necessárias 
para o Trekking (podem ser 
adquiridas em Kathmandu ou em 
Pokhara) – Por volta de US$ 40, 
uma refere-se ao TIM Card, esta 
carteira que será apresentada 
em vários pontos da trilha. Para 
obtê-la é necessário preencher 
um formulário com dados 
pessoais, dados da apólice de 
seguro, roteiro da trilha, além de 
fornecer duas fotos 3 x 4. A outra 
permissão necessária para o 
trekking no Annapurna é o ACAP, 
que se refere à entrada em Área 
de Conservação, e também tem 
formulário para preencher com 
mais duas fotos 3 x 4.

n  Guia: Por volta de US$ 25,00 
por dia, ele carrega até 15 kg (o 
valor depende da negociação e 
quantidade de pessoas).

n  Alojamentos com alimentação 
(jantar e café da manhã) durante 
o trekking: Por volta de US$ 18 
por dia.

n  Transporte (Jeep 4 x 4) de Pokhara 
para o início da trilha (mesmo preço 
para volta): US$ 70.

n  Melhor época para o trekking 
no Nepal: Abril/Maio, Outubro/
Novembro.

n  A moeda do Nepal é a Rupia 
nepalesa e a taxa de câmbio em 
01/10/2018 - Real - R$ 1,00 = 31,36 
rupias nepalesas / Dólar - US$ 1,00 
= 115,88 rupias nepalesas / - Euro 
- € 1,00 = 131,98 rupias nepalesas. 
Tanto em Kathmandu como em 
Pokhara, existem muitas casas de 
câmbio. É importante levar Rupias 
suficientes para o Trekking.

n  Hotéis em Pokhara e Kathmandu - 
Entre US$ 5 e US$ 10 a diária.

de -10C, mas ficamos bem. Foi 
uma linda noite, a lua iluminando 
as montanhas ao redor.

Retorno

Acordamos cedo no dia seguin-
te para ver e fotografar os primeiros 
raios de sol nas montanhas. Indescri-
tível. A vontade de ficar por ali mais 
um pouco é grande, mas o frio deses-
timula. E então, após as fotos e o café, 
é hora de voltar.

Samuel fez uma surpresa para He-
lena: voltaram de helicóptero para 
Pokhara, uns 15min de voo.

Iniciamos então nossa caminhada 
de volta, agora com o guia, Tamang 
Santos, só para nós. E voltamos rápi-
do. Pernoite em Sinuwa.

Dia seguinte, animados e can-
tando uns sambinhas pelo caminho, 
fizemos o trecho final, passando por 

Jhinu Danda, onde fica Hot Spring, 
as águas termais que, reza a lenda, 
curam todas as dores e cansaços. 
Como estávamos ótimos, optamos 
por deixar para a próxima. E após 
cruzarmos a magnífica ponte pênsil 
com 287m, chegamos ao local onde 
pegamos o jeep pra Pokhara. Não 
sem antes brindarmos com uma cer-
veja bem gelada, chamada ‘Everest’. 
Missão cumprida!

Agradecimentos aos novos 
amigos Samuel e Helena, que nos 
ajudaram bastante; e ao guia Ta-
mang Santos, sempre tranquilo e 
bem humorado.

Logística / Distâncias

A nossa chegada ao Nepal foi 
organizada por uma agência con-
tratada em Darjeeling, um jeep 4 x 
4 nos levou até a fronteira da Índia. 

A primeira cidade nepalesa, Kakar-
bhitta, foi alcançada através de uma 
ponte a bordo de um tuctuc, após a 
retirada do visto de entrada. Já está-
vamos com o ônibus contratado para 
viagem a Kathmandu, onde ficamos 
nesta etapa da viagem por apenas uma 
noite, pois em seguida já iríamos para 
Pokhara.

Darjeeling e Kakarbhitta - 90 km
Kakarbhitta e Kathmandu – 458 km
Kathmandu e Pokhara – 205 km

Obs.: Deve-se considerar que as estra-
das por lá na minoria são asfaltadas. 
Neste caso, o tempo gasto nas viagens 
são superiores aos daqui. Muitas aven-
turas, pois a organização do trânsito 
também é diferente. Sinais de trânsito 
existem em raros cruzamentos.

Patrícia Reis da Costa é sócia do CEB

Esta excursão aconteceu no período de 20 dias entre o mês de outubro e novem-
bro/2018 com Menudo, Patrícia e Jorge Martins. As cidades visitadas foram Nova 
Dehli, Agra, Darjeeling (Índia), Katmandu, Pokhara e Kakarbhitta (Nepal).

Chegada no 
acampamento 
base do 
Annapurna

Vista do 
Annapurna do 
Acampamento 
Base 
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Relato da Maria Fernanda May

Com um desejo de 
fazer no Rio, cidade 
onde a prática 

do montanhismo é 
privilegiada, um evento 
que promovesse o 
conhecimento do esporte 
e a produção científica 
na área, foi idealizada 
a I Jornada Científica 
de Montanhismo. 
Iniciando com um 
projeto pequeno e por 
apenas seis pessoas, 
nunca antes envolvidas em eventos, 
a Jornada nasceu. Com a entrada 
da Rio Convention & Visitors Bureau, 
e o patrocínio da Deuter Brasil, 
SPOT Brasil, Armazém Aventura e 
da Nattrip, nosso projeto se tornou 
grande e pudemos vislumbrar quanto 

potencial ele tinha. Aproveitando 
o ano do centenário do Centro 
Excursionista Brasileiro (CEB) e a 
necessidade de arrecadação de 
recursos, principalmente para o livro 
do centenário, resolvemos unir forças 
e tocar o projeto para frente. E no 
final, deu tudo certo!

A Primeira Jornada Científica de 
Montanhismo foi realizada entre os dias 
15 e 17 de fevereiro de 2019, tendo apro-
ximadamente 90 inscritos, dos diversos 
perfis de público apaixonado pelo mon-
tanhismo – dos amantes aos profissio-
nais da área. Com o intuito de ampliar 
o conhecimento técnico e científico so-
bre esta modalidade esportiva, o evento 
contou com um total de 8 aulas temáti-
cas, 2 palestras e 3 exposições sobre as 
práticas que a comunidade desenvolve 
em prol do montanhismo.

A menção “Científica” foi idealizada 
com o intuito de proporcionar às pes-
soas atuantes nesse esporte pudessem 
ampliar seus conhecimentos e estimular 
as pesquisas científicas em prol desta 
modalidade esportiva, possibilitando: 
1) que os amantes do esporte obtenham 
mais entendimento sobre a prática, por 
diversas perspectivas temáticas; 2) am-
pliar o acesso ao conhecimento cientí-
fico construído a partir de experiências 
sociais; 3) viabilizar encontros com gru-
pos diversos envoltos pelo mesmo tema: 
o montanhismo.

Com 3 dias de programação, a I Jor-
nada foi realizada no intuito de abrir as 
comemorações do centenário do CEB. 

A abertura foi na sede do CEB, sen-

do relatada pela Comissão Organizado-
ra como toda essa ideia surgiu, e teve a 
participação dos meninos do projeto 
do Colégio DOM, que junto com o Dia 
Lindo Escaladas, mostrou o projeto de 
um colégio público que utiliza um muro 
de escalada e trilhas para gerarem às 
crianças autoconfiança e contato com a 
natureza; e contou também com a expo-
sição da Suzana Hinds, com seu traba-
lho de impacto ambiental no Parque dos 
Três Picos.

Em seguida, deu-se a abertura das 
palestras, abordando o tema da susten-
tabilidade das montanhas, por Aliciane 
Peixoto. Além de montanhista, Aliciane, 
ou mais conhecida como Ane, é enge-
nheira ambiental especializada em Ges-
tão e Técnicas de Saneamento – ENSP 
Fiocruz, e gerente do Engenheiros sem 
Fronteiras do RJ – CEL, atuando na im-
plementação de tecnologias sociais em 
áreas de vulnerabilidade socioambien-
tal. Conjuntamente, Ane também tra-
balha na área de consultoria no âmbito 
da engenharia ambiental, com foco em 
tecnologias do saneamento ambiental. 

Sua palestra, “Práticas de Mínimo 
Impacto” tratou da questão sobre a sus-
tentabilidade das montanhas, a partir 
das pequenas práticas individuais de mí-
nimo impacto, e também pelo trabalho 
coletivo, pois é pelo todo que se tem o 

aumento da conscientização sobre os 
ambientes de montanha, tendo também 
incentivo às práticas e comportamentos 
sustentáveis, como na manutenção da 
segurança ambiental.

Carla Milioni complementou a noite 
de abertura, trazendo a palestra “Ética 
no Montanhismo”. Sua fala abordou o 
comportamento dos montanhistas e a 
ética implicada ao esporte. Saber o que 
é ético, ou não, implica em conhecer 
as “regras”, mas também (e principal-
mente) em refletir sobre aspectos mais 
abrangentes, refletindo no papel que 
cada indivíduo exerce na sociedade. Sob 
uma perspectiva da prática em termos 
mundiais, a palestra atiçou reflexões 
sobre a importância da ética no mon-
tanhismo, mostrando casos concretos 
de condutas que foram consideradas 
antiéticas e que repercutiram de forma 
negativa para a comunidade. Carla é ad-
vogada na área ambiental há 17 anos e 
montanhista há 10 anos. Exerceu cargos 
como diretora no Clube Excursionista 
Carioca e na FEMERJ. Nesta última foi 
diretora de meio ambiente na gestão de 
2015/2016.

No segundo dia do evento, 16 de 
fevereiro (sábado), iniciaram-se as aulas 
no salão da Galeria Scenarium. “Meteo-
rologia e o Montanhismo” foi ministra-

Continua na próxima página
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evento na 
sede do CEB
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da pela doutora em Meteorologia, Ana 
Cristina Pinto de Almeida Palmeira. 
Professora adjunta da UFRJ, Ana Cris-
tina é graduada em Meteorologia pela 
Universidade Federal do Rio de Janei-
ro (1999), é mestre (2002) e doutora 
(2008) em Ciências, na área de Meteo-
rologia, ambos títulos pela Universidade 
de São Paulo (USP). 

Em seguida, a disciplina “Orientação 
e Navegação” foi ministrada por Antô-
nio Calvo e Juliane Christine Silveira, e 
como complemento foram apresenta-
dos alguns tópicos sobre o SPOT, um 
aparelho essencial para localização e 
resgate, que foi abordado por um repre-
sentante da SPOT Brasil.

Antônio Calvo tem formação em 
Educação Experiencial ao Ar Livre pela 
Outward Bound Canadá e formação 
pela Associação Canadense de Guias de 
Montanha – ACMG. Além de trabalhar 
como instrutor e guia de montanha, To-
nhão (como também é conhecido) pos-
sui experiências na Antártica, Rochosas, 
Andes, Mantiqueira, e administra a loja 
e agência de turismo de aventura Arma-
zém Aventura, em São Bento do Sapucaí 
- SP. Sua aula abordou os conceitos bá-
sicos sobre a cartografia terrestre, como 
o manuseio das cartas topográficas (le-
genda, escala, curvas de nível, etc.), o 
uso da bússola, declinação magnética, 
UTM e outros tópicos pertinentes ao 
assunto. Com muito dinamismo, os alu-
nos puderam aplicar os conhecimentos 
adquiridos na hora, através dos mapas 
oferecidos junto ao kit de inscrição.

Juliane Silveira é engenheira car-
tógrafa e desenvolve atividades de 
mapeamento nacional de referência, 
utilizando, como principal recurso, o 
sistema GNSS. É também montanhista, 
associada ao CEB, e proporcionou uma 
aula sobre o posicionamento dos satéli-
tes alinhados à prática do montanhismo. 
Assim, apresentou os princípios do po-
sicionamento por meio de sistemas de 
satélites, demonstrando como o sistema 
funciona e porque nem sempre nos traz 
coordenadas precisas, de forma que se 
possa identificar em quais situações as 

informações de posicionamento obtidas 
podem ser confiáveis. 

A aula da SPOT Brasil foi ministrada 
pelo Durval Puterman, que apresentou 
seus equipamentos e os respectivos re-
cursos para as atividades em lugares com 
comunicação remota. 

Dando continuidade à temática, e 
para finalizar o dia de aula, Pedro Lacaz 
Amaral ministrou a aula sobre equipa-
mentos. Formado em Engenharia Quí-
mica e Administração, Pedro também 
é praticante de atividades ao ar livre há 
mais de 10 anos. É um dos fundadores 
da escola de escalada “PAREDE – Es-
portes de Montanha”, que atualmente 
se tornou uma operadora de esportes de 
aventura. É idealizador do Relatório de 
Acidentes em Esportes de Montanha, 
e também um dos responsáveis por co-
mercializar marcas como Deuter, Sea to 
Summit, Princeton Tec, Go Pro, dentre 
outras.

Atualmente Pedro é sócio da Proati-
va – empresa que faz a gestão das marcas 
Azteq, CamelBak, Deuter e Sea to Sum-
mit no Brasil – e compartilhou seus co-

nhecimentos técnicos sobre os diversos 
equipamentos de forma integrada às ne-
cessidades do esportista de montanha. 

O fim do segundo dia de evento foi 
em ritmo de pré-carnaval, com entrada 
gratuita para os participantes no Rio 
Scenarium – bar tradicional da boemia 
carioca. O ritmo mais descontraído pro-
porcionou mais interação entre os parti-
cipantes, que agora desfrutavam apenas 
de relaxar após uma longa caminhada de 
estudo. 

No domingo, dia 17 de fevereiro, e 
último dia da I Jornada Científica de 
Montanhismo, o foco dos temas era 
voltado para o estado físico do monta-
nhista. Iniciando o dia, Paulo Henrique, 
mais conhecido como “Blokinho”, mi-
nistrou a aula sobre “Resgate e Primeiros 
Socorros”. Blokinho é Técnico de acesso 
por cordas certificado pelo IRATA da 
Inglaterra, instrutor de prevenção de aci-
dentes para trabalhos em altura e espaço 
confinado, e fornece treinamentos e ser-
viços de resgates em altura e para escala-
da industrial há 19 anos. Com formação 
como instrutor de Primeiros Socorros 

e Suporte Básico de Vida pelo National 
Safety Council (NSC), nos EUA, tem 
formação como agente de emergências 
médicas pelo Prehospital Trauma Life 
Support (PHTLS – NAEMT – EUA), 
First Responder 80h e de Primeiros So-
corros avançado também pelo NSC. 

Por também ser guia de montanha, 
ele tem experiência em alta montanha, o 
que amplia seu leque de conhecimento 
sobre a prática voltada para o campo. Em 
sua aula, que teve duração de 4 horas, fo-
ram realizadas demonstrações através de 
diversos equipamentos, facilitando a ab-
sorção dessas técnicas perante os alunos. 

Em seguida, após o almoço, Ander-
son Brandão proporcionou conheci-
mentos sobre a preparação física para o 
montanhismo. Trazendo casos concre-
tos, foi possível entender melhor sobre 
a preparação física e a ciência por trás 
dessa prática, que é antiga, mas enquan-
to esporte é considerada uma atividade 
nova. Anderson compartilhou os aspec-
tos evolutivos do esporte na visão corpó-
rea e também da fisiologia do exercício. 

Formado em Educação Física 
(UCB), Anderson Brandão é personal 
trainer, fisiologista do exercício, espe-
cialista em prescrição do exercício fí-
sico (UGF), e em atividade física para 
prevenção e tratamento de doenças 
crônicas (Hospital Albert Einstein). Foi 
aluno da Escola de Treinamento Físico 
do Mundo, a Russian State University 
of Physical Education, Sport, Youth and 
Tourism (Rússia), onde pôde vivenciar 
experiências (no dia a dia) junto aos 
atletas de alto rendimento, campeões 
olímpicos e mundiais, e seus respectivos 
treinadores e técnicos.

Um dos casos apresentados em 
sala foi o seu projeto “Seven Summit”, 
que levou a paulista Thais Pegoraro, 
sem experiência no montanhismo, a 
culminar as 7 montanhas mais altas 
de cada continente, incluindo o Eve-
rest, tornando-se a terceira brasileira 

da história a alcançar tal objetivo.
Em seguida, para encerrar em 

grande estilo o primeiro evento 
científico de montanha do Bra-
sil, a nutricionista Christiane 
Rodrigues ministrou a aula so-
bre nutrição e montanhismo. 
Além de apresentar as práticas 
básicas da nutrição para um es-
portista, Christiane também 
falou sobre as estratégias para 
manter um adequado aporte 
de carboidrato durante o percurso das 
atividades; a desidratação silenciosa, 
tema importantíssimo, pois afeta o 
rendimento físico e mental, e também 
compartilhou sobre as novas ideias 
nutricionais em trekking de longa dis-
tância, que estão sendo estudadas por 
diversos especialistas.

Christiane é nutricionista há mais 
de 20 anos e atua com planejamento 
e acompanhamento de condutas nu-
tricionais e fitoterápicas para atletas 
de maratona, ultramaratona, triathlon, 
entre outras modalidades. Realiza o 
acompanhamento de ultramaratonistas 
e corredores de aventura desde 2011, no 
planejamento de estratégias nutricionais 
de hidratação, reposição de carboidra-
tos, sono, descanso e refeições durante 
prova, assim como condutas pré e pós-
-prova. Junto a tudo, também ministra 
cursos de técnicas dietéticas e gastro-
nomia, e é palestrante do workshop de 
nutrição e atividade física da CamelBak.

Durante os intervalos das aulas, os 
participantes também puderam com-
partilhar de outras informações rela-
cionadas ao montanhismo através da 
exposição dos painéis científicos. Mui-
tos palestrantes disponibilizaram seus 
materiais de aula para os inscritos, que 
foram entregues para os respectivos 
e-mails registrados no ato da inscrição.

Além das aulas e das exposições de 
trabalhos científicos, a I Jornada Científi-
ca de Montanhismo contou com o apoio 

da Confeitaria Colombo que presenteou 
os participantes com pastéis de Belém 
nos intervalos da manhã, e da Três Co-
rações, que disponibilizou uma máquina 
com café liberado para os participantes 
durante todo o evento. Para complemen-
tar a experiência única que esse evento 
proporcionou, a loja On The Rocks 
Aventuras, além de patrocinar o evento, 
instalou uma loja com equipamentos de 
primeira qualidade dando 15% de des-
conto para todos os participantes.

A I Jornada Científica de Mon-
tanhismo foi realizada por um gru-
po de associados do CEB, visando 
divulgar a prática desse esporte de 
forma responsável e qualificada, e 
também para iniciar as comemo-
rações do centenário do Clube de 
montanha mais antigo do Brasil. 
Para que essa jornada pudesse ser 
realizada, uma equipe de 17 volun-
tários, entre organização e comis-
são de apoio, foram essenciais para 
que o evento pudesse ser realizado 
em grande estilo, como foi. Junto a 
eles, os patrocinadores e apoiado-
res não ficam para trás, e também 
são responsáveis por esse sucesso. 
A todos os participantes, patroci-
nadores, apoiadores, voluntários e 
admiradores, a equipe da Primeira 
Jornada Científica de Montanhismo 
diz: MUITO OBRIGADA!

Aula de 
Primeiros 
Socorros - 
Transporte de 
acidentados
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ANIVERSARIANTES

01 - Marina da Costa Rubim Peçanha
02 - Tábata Lisbôa
03 - Luciana Cogliatti Jabulka
04 - André Muraro
04 - Fabiana Ignácio Cabral
06 - José Jhonatan Rodrigues
07 - André Giorno de Almeida
08 - Rodolfo de Andrade Damasceno
11 - Alexandre Gianni
11 - Lauro Luiz Bezerra de Sobral
11 - Eduardo de Castro Vieira
12 - Eduardo Lopes de Souza Jr
12 - João Mollica de Araújo Pôrto 
13 - Marilene Clara Teixeira
13 - Anderson Monteiro de Souza
14 -  Mª Marineth Huback

14 - Hugo Leonardo Ramos
14 - Anna GABRIELA malta
15 - Nadia Gloria da C Nascimento
15 - Marcel Dantas de Quintela
15 - Eduardo Cesar Accioly Colnago
16 - Flávio de Almeida Violante
17 - Karen Chris Silva
17 - Mª Lucinda Coelho de Oliveira
18 - Mauro Lucio Maciel
19 - Alan dos Santos Braga
19 - Catia Valdman 
19 - Haroldo Rodrigues
20 - Ivan Jorge A. da Conceição
20 - Eliane Machado de Araujo
20 - Priscilla Zardin
20 - Rosiane Silva

21 - Daniel Spector
22 - Gabriel Torres 
22 - Pedro Selig Botafogo
23 - Marcio de V Guedes Pinto
23 - Sylvia E. Lenz
24 - Cristiano de Souza Silva
26 - Sinézio Rodegheri Rodrigues
26 - Ute Caban
26 - Fernando Toledo Ferraz
26 - Jane dos Santos Lopes
26 - Marcos Pinheiro
26 - CLEBER DA SILVA ROSA
27 - Marcia Costa Annibolete
28 - Ana Paula Menezes

01 - Juan Manuel Campos Adrados
01 - Regina Cele
02 - Celso Augusto Ribeiro de Castro
02 - Pedro Lima Henrique Lima Pinto
03 - Nina Nunes Cadete
05 - Sandro Moreira Ferreira
05 - Gilson Fernandes
06 - Andressa D'Agostini
06 - Antonio Izidoro Vieira Nicoli
08 - Amanda Nascimento Silva
08 - Arthur Reis de Lyra
09 - Viviane Loa
10 - Enio Luiz Mazzoccoli
10 - Edison Vanderlei da Silva Queiroz
11 - Ana Virginia Trinas Moura
11 - Tatsuo Matsumoto

11 - Daniel Wyllie Lacerda Rodrigues
11 - Vladimir Bravo Jabulka
12 - Adriano Dias Teixeira Amorim do Valle
12 - Kátia Regina da Conceição Marques
13 - Carlos Correa dos Anjos
14 - Helena Kiyoe Ito
14 - Idalicio M. O. Filho
14 - Irineu Luiz Correa Filho
14 - Juliane Silveira
15 - Enzo Baiocchi
15 - Tereza Teixeira da Silva Terezinha
15 - Rodrigo Taveira
15 - Aní sio Pereira
16 - José Augusto Cunha Gomes
17 - Therezinha da Silva van Beeck
19 - Maira Alves de Magalhães

20 - Mary Sebastiana Aranha Rossi
21 - Elizabeth Bernardo dos Santos 
23 - Ivonete Pinto Neves (yadurani)
24 - Annik Sheila Petit de La Villeon
26 - Ricardo dos Santos Barros
26 - Elma Carvalho de Araujo Pôrto
27 - Claudio Eduardo Aranha
27 - Teresa Maria da Franca Moniz de Aragão
28 - Daniel Lupa Perez Gandarillas
28 - Dieny Dayse Ribeiro Soares
28 - Giselle Domingues e Oliveira
29 - Priscila Louise da Silva
30 - Marcelo Cardoso Valle
30 - Lucia Maria Pinto da Rocha Rausis
30 - Sônia Cordeiro Cezar
31 - Ivan Magalhães Junior  

CHEGANDO À BASE

JANEIRO

FEVEREIRO

 
 

vejam a programação atualizada no site ceb.org.brPROGRAMAÇÃO

04206 - Lucia de Lira Fernandes
04207 - Márcio Martins Moura
04208 - Rodolfo de Andrade Damasceno
04209 - Tábata Lisbôa
04210 - Ana Lucia Vieira de Azevedo
04211 - Antonio Angelo de Souza

04212 - Gustavo Paape
04213 - André Macedo Haddad
04214 - Luis Carlos Ferreira
04215 - Ingrid Santa Rosa da Costa
04216 - Rita Leal
04217 - Roberto Ottoni de Carvalho

04218 - GLENIO BORGES DA SILVA
04219 - Eduardo Alves Pereira
04220 - Diego dos Santos Azevedo
04221 - Cynthia Guimarães Tostes Malta

Atendendo ao 
compromisso 
firmado em 
edição anterior 
do informativo, 
apresentamos 
a seguir o saldo 
atual do caixa 
do Livro dos 100 
ANOS do CEB.  

Horacio ragucci- Presidente do ceB

Mês Descrição Crédito Débito Saldo

 Saldo Anterior - - R$20.317,72

jan/19 Doações Diversas (crowdfunding e outros) R$691,80  
 Escritores - Livro 100 anos   R$2.980,16 

fev/19 Doações Diversas (crowdfunding e outros) R$420,00  
 Escritores - Livro 100 anos   R$2.980,16 
 
  Sub Total R$1.111,80 R$5.960,32 -R$4.848,52
 
 Saldo Atual   R$15.469,20

DATA ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO LOCAL DIREÇÃO
05 -06/01/2019 FIM DE SEMANA EM TRES PICOS Caminhada leve superior TRES PICOS ALMIR SILLER DE ABREU
   (DISTRITO DE NOVA FRIBURGO) / RJ

05/01/2019 TINHA UMA PEDRA NO CAMINHO:  Caminhada moderada Complexo da Urca / RJ ANTÔNIO DIAS - EDUARDO LOPES – 
 curso de passagens em rocha para   MILTON ROEDEL –SIMONE LEÃO
 caminhantes inexperientes - PRÁTICA

08/01/2019 Palestra Yellowstone PALESTRA Salão Social CEB / RJ ÂNGELO VIMENEY – 
     FRANCISCO CAETANO

10/01/2019 Pr Coringa Escalada (3º IV E1 D1 100m) Pão de Açúcar / RJ FERNANDO FERRAZ

12/01/2019 Pico da Pedra Branca Caminhada pesada Jacarepaguá / RJ HORACIO RAGUCCI –  
    JOÃO MOLLICA –  WILLIANS SOUSA

12 – 13/01/2019 Branca de Neve - Vale dos Frades CAMINHADA MODERADA Vale dos Frades / RJ MARIA FERNADA MAY –  
     MILTON ROEDEL

13/01/2019 COLORIDOS  Escalada (3•) Morro da Urca / RJ FLÁVIO NEGRÃO

13/01/2019 Três Irmãos de Caxambu Manutenção da Trilha  EXPLORAÇÃO Caxambu - Petrópolis / RJ CLAUDIA BESSA – EDUARDO LOPES -  
    FRANCESCO BERARDI

17/01/2019 Mesmo com sol, 3o IV  Escalada (3o IV) Morro da Urca / RJ FERNANDO FERRAZ

19/01/2019 Cabritos  Caminhada moderada  Parque Estadual dos Três Picos - / RJ ANA Mª XAVIER – CLAUDIA  
   Vale dos Frades - Teresópolis BESSA – FRANCESCO BERARDI

19/01/2019  Pedra dos Carvalhos - PEPB  Caminhada moderada superior Parque Estadual da Pedra Branca / RJ LEONARDO FURTADO – Mª NASARÉ  
    MONTEIRO – E=WILLINAS SOUSA

19/01/2019 Trilhas & Cachoeiras do PNT Caminhada leve superior Parque Nacional da Tijuca - PARNATIJUCA / RJ MILTON ROEDEL – ZILDA MAGALHÃES

19/01/2019 Invasão no Campo Escola Couto Fernandes  ESCALADAS Rua Couto Fernandes / Laranjeiras / RJ FERNANDO FERRAZ – PEDRO BUGIM –  
    ZOZIMAR MORAES

20/01/2019 Travessia Pau da Fome x Colônia  Caminhada moderada Parque Estadual da Pedra BRanca / RJ JOSÉ CARLOS FERREIRA – LEONARDO  
    FURTADO – WILLIANS SOUSA

20/01/2019 Pr. Sucata com Vr. Sukita  Escalada (3º IV D1 180m ) Pr. Sucata com Vr. Sukita  RICARDO BARROS

21 – 26/01/2019 Se enFurnando em Capitólio - MG  Caminhada leve Capitólio / MG MILTON ROEDEL

24/01/2019 Salomith, Pr Escalada (3° iiisup)  Urca / RJ FERNANDO FERRAZ

26/01/2019 Travessia Santa Izabel (São Gonçalo)  Caminhada leve superior São Gonçalo / RJ ESTER CAPELA – 
 X Itaipuaçú via Grutas do Spar   HORACIO RAGUCCI

26/01/2019 Cachoeiras e Relíquias de Xerém Caminhada moderada Xerém / RJ CLAUDIA BESSA –    
    FRANCESCO BERARDI

26 – 27/01/2019  MORRO DO CHICO  Caminhada leve TRES PICOS (Sub Distrito de Nova Friburgo) / RJ ALMIR SILLER DE ABREU

29/01/2019 Reinaldo Benken, Pr. Escalada (d1 3ºsup e1) Morro da Babilônia - Urca / RJ FERNANDO FERRAZ

30/01/2019 Cabeça de Peixe Escaladas e Caminhadas  Parque Nacional da ESTER CAPELA
  (Pesada c/ lances de escalada e cabos) Serra dos Órgãos / RJ

02/02/2019 Travessia Itapebussus x Rio das Ostras / RJ  CLAUDIA BESSA – MILTON ROEDEL
 Mar do Norte (Praias Selvagens)

02- 03/02/2019 Itapebussus com escuna Caminhada leve Rio das Ostras / RJ SIMONE LEÃO

02/02/2019 Falésia do Roncador Escalada (3° a 6° grau) Falésia do Roncador  PEDRO BUGIM

02/02/2019 Pedra da Gávea Caminhada moderada superior  Pedra da Gávea / RJ RODRIGO TAVEIRA

02/02/2019 Trilha 360  Caminhada leve superior Parque Nacional da Serra dos Órgãos / RJ ZILDA MAGALHÃES

07/02/2019 Paredão Coloridos-vermelho Escalada (ii - iv) Urca / RJ FERNANDO FERRAZ

09/02/2019 Travessia Pau da Fome x Camorim via Casa Amarela Caminhada moderada superior Jacarepaguá / RJ HORACIO RAGUCCI

09/02/2019 Chaminé Estreita e Pedra da Passagem Escalada (Variando entre III e VI graus.) Parque Estadual do Grajaú / RJ FERNANDO DE MAGALHÃES

10/02/2019 Luiz Arnaud, Pr.  Morro da Babilônia - Urca / RJ Escalada (d1 4º v e1) Luiz Arnaud, Pr. FERNANDO FERRAZ
    Morro da Babilônia - Urca / RJ –  FLÁVIO NEGRÃO

10/02/2019 Três Irmãos de Caxambu  Caminhada pesada Três Irmãos de Caxambu CLAUDIA BESSA- EDUARDO LOPES – 
 Caxambu - Petrópolis / RJ  Caxambu - Petrópolis / RJ FRANCESCO BERARDI

10/02/2019 PERAMBULANDO PNT Caminhada leve Parque Nacional da Tijuca / RJ ZILDA MAGALHÃES

13/02/2019 “Pelos Cumes do Equador” PALESTRA Salão do CEB / RJ Mª FERNANDA MAY

14/02/2019 Ricardo Prado, Pr Escalada (3° VI E1 ) Urca / RJ FERNANDO FERRAZ

16 – 17/02/2019 Oficina de agrofloresta no Vale Verdejante Manejo / Reflorestamento (recreativa) Andrade Costa- Vassouras / RJ ADILSON PEÇANHA – SIMONE LEÃO

16 – 17/02/2019 Trilha do Ouro  Caminhada pesada Parque Nacional da Serra da Bocaina / SP MILTON ROEDEL – WILLIANS SOUSA
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