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Diretoria
PRESIDENTE

Horacio ErnEsto ragucci  
hragucci@gmail.com

VICE–PRESIDENTE
FrancEsco BErardi 

fberardi@uol.com

DIRETOR ADMINISTRATIVO
rodrigo tavEira

rtaveira@grupounicad.com.br

DIRETORA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
dora dE souza noguEira

doranogueira@yahoo.com.br

DIRETOR FINANCEIRO
HEnriquE FlEiuss c. Prado

henrique.prado@uol.com.br

DIRETORA DE MEIO AMBIENTE
dEnisE tHomE da silva

denisethom@gmail.com

DIRETORA SOCIAL
KarEn cHris silva
kariocachris@gmail.com

DIRETOR TÉCNICO
PEdro Bugim ruEl vErgnano

pedrinhobugim@gmail.com

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 MARÇO/ABRIL/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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Eu nunca consigo 
resumir o 
que o CEB 

representa: clube 
de montanhismo, 
associação de 
trilheiros, curso 
de escalada etc. 
Geralmente eu penso 
em mato e pedras, 
e me esqueço de 
outro ambiente 
igualmente incluído 
nas atividades: o mar. 
 
Eu não sou “praieira”, 
mas adorei fazer 2 
trilhas seguidas – de 
sandália papete! – em 
maravilhosas praias 
fluminenses. Entre 
nessa onda também!

Das

ao
MAR

PEDRAS Travessia 
Itapebussus 

X Mar do Norte 
(Rio das Ostras) 

e 
Circuito Farol 

da Ponta Negra 
X Praia da 
Sacristia e 

Grutas (Maricá)

Travessia Itapebussus x 
Mar do Norte (Praias Selvagens), 
em Rio das Ostras

Em 02/02/2019, o Batalhão de 
Polícia Militar de Rio das Ostras 
foi o ponto de encontro entre o 
grupo que saiu de van do Rio (com 
os guias Cláudia e Milton) e o gru-
po que pernoitou em casa alugada 
na região (liderado pela Simone 
Leão). Próximo dali, entramos na 
Área de Relevante Interesse Eco-
lógico (ARIE) de Itapebussus, e 
a trilha de cerca de meia hora nos 
levou à praia de mesmo nome. Em 
uma das extremidades da praia, 
a lagoa da reserva nos convidou 
para um banho em suas águas cor 
de coca-cola. Só lamentei que não 
fosse a última parada, pois assim 
serviria para tirar a água salgada do 
corpo!

Fomos atravessando os costões 
rochosos, sem grande dificuldade, 
passando por praias belíssimas, 

porém cada vez mais desertas. A 
área é uma unidade de conser-
vação por ter diversos atributos 
ecológicos, como restinga, man-
guezal e microbacias litorâneas. 
Passamos por uma praia com 
areias monazíticas (de coloração 
escura devido aos minerais), e 
por outra com dezenas de dese-
nhos bem lapidados nas pedras 
(petróglifos), representando 
principalmente animais e símbo-
los místicos.

Além desses atrativos especiais, 
estavam presentes algumas quali-
dades bem desejadas em uma boa 
praia: sol, águas calmas, ambiente 
exclusivo... até as incansáveis tra-
balhadoras Lis e Dôra tiraram fol-
ga para se espalhar naquelas areias! 
A paciência foi exercitada pela ex-
pectativa da cerveja ao final, já que 
não havia nenhum comércio nes-
ses trechos isolados.

O mais triste foi observar a 
enorme quantidade de lixo trazi-

da pelas correntezas e lançada ao 
longo do caminho. Não estávamos 
preparados para fazer um muti-
rão de limpeza, mas montanhista 
consciente não consegue passar 
por cima da sujeira, e todos come-
çaram a coletar.

Nossa chegada à “civilização”, 
a tradicional Praia Mar do Nor-
te, deve ter despertado curiosi-
dade nos banhistas: mais de 20 
pessoas com roupas esportivas, 
carregando várias sacolas, galões 
vazios etc.! Mas rapidamente nos 
ambientamos: lixo na lixeira, 
roupa de praia e ocupação das 
mesas no barzinho. A turma da 
van precisou retornar logo para 
o Rio, talvez levando uma ponta 
de inveja da turma que permane-
ceu na cidade e pôde aproveitar 
ainda mais o fim de semana... 
Mas valeu, todos fomos recom-
pensados por uma excelente ca-
minhada com ação ambiental e 
gostinho de quero mais!

Circuito Farol da Ponta Negra X 
Praia da Sacristia e Grutas da 
Ponta Negra, em Maricá

Na manhã de 09/03/2019, fo-
liões chegavam cedo para assistir a 
bloco pós-carnavalesco na região 
do Castelo, enquanto um grupo 
“cebense” liderado pelo guia Ho-
rácio corria atrás do ônibus para 
Maricá, onde pegamos uma van 
até o bairro de Ponta Negra.

Na pracinha, motoristas nos 
ofereceram transporte até o Farol 
da Ponta Negra, mas não éramos 
apenas turistas, e sim trilheiros co-
locando seus pés em ação! Cami-
nhamos ao lado do canal que liga a 
lagoa ao mar, e atrai muitos banhis-
tas. Subimos as ladeiras e em menos 
de meia hora chegamos ao farol.

Do mirante temos a visão do 
mar de mais de 180º, revelando 
uma dimensão da curvatura da 
Terra! O belo panorama abrange 
praia, lagoa e montanhas... A par-
tir dali descemos por uma trilha 
meio escondida que nos levou 
a um delicioso e surpreendente 
recanto identificado como caver-
na aquática, mas talvez seja mais 
apropriada a expressão gruta ma-
rinha. Após um irresistível mer-
gulho, retornamos e seguimos 
nossa caminhada.

Do alto descortinamos a linda 
paisagem de Jaconé e Saquare-
ma ao fundo, com suas praias e 
lagoas. Atravessamos um mata-

gal cheio de mosquitos, onde por 
quase meia hora nos transforma-
mos em suas refeições. Pausa para 
o banho de repelente!

Chegamos no fácil acesso da 
Gruta da Sacristia, com suas pedras 
naturalmente esculpidas que for-
mam um cenário impressionante! 
Dá para tirar fotos em ângulos que 
simulam estarmos na beira de um 
abismo, e lembramos que o mesmo 
ocorre na Pedra do Telégrafo (em 
Barra de Guaratiba), mas onde há 
filas de horas de espera para o acesso 
ao “ponto estratégico” das fotos. En-
quanto nós tivemos toda a tranquili-
dade neste espaço, e ainda aproveita-
mos para lanchar na sombra!

Seguimos para a bela Praia da 
Sacristia, ou “Prainha”, cujo acesso 
é por uma pequena trilha íngreme. 
Muitas pedras formam piscinas 
naturais, mas com as ondas vigo-
rosas era mais seguro ficar longe 
delas. Mesmo assim, conseguimos 
aproveitar um banho maravilhoso 
para encerrar nossa jornada!

Pegamos nosso caminho de 
volta com um questionamento: 
mais da metade dos inscritos na 
atividade faltou, será que o sol for-
te os desanimou? Mas os 12 par-
ticipantes foram brindados com 
paisagens incríveis, e ficaram mui-
to felizes por conhecer e aproveitar 
mais alguns pequenos paraísos do 
nosso estado!

Lucia Santos é sócia do CEB

Texto Lúcia dos Santos

Praia de Itapebussus

Maricá praia da Sacristia
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Apesar das previsões, a chuva 
não caiu! Foi uma belíssima ma-
nhã, com sol ameno, com ativida-
des na pedra e na praça.

Para quem preferiu ficar na praia 
Vermelha, foram oferecidas diversas 
atividades, além do café da manhã, 
entre elas consultoria de beleza, aula 
de Yoga, com Fabiola Delaretti, me-
ditação guiada, com Anabel, e mas-
sagem relaxante. E claro, sorteio de 
brindes e muitas fotos!

A camisa da invasão feminina 
é sempre o “crux” do encontro 

e esse ano não foi diferente. A 
arte foi elaborada pela desig-
ner Paula Caetano, do CEC. E 
pela primeira vez fizemos uma 
camisa com tecido proteção so-
lar. Ela foi confeccionada, espe-
cialmente para as montanhistas 
pela estilista mineira Luciana 
Miranda, do CEM. Mas faltava 
um detalhe! A marca que consa-
gra o encontro há anos: “Mulhe-
res na Montanha”, e esse toque 
especial foi cedido gentilmente 
pela idealizadora do encontro, 

Adriana Mello. Arrasamos!
A outra novidade foi a rifa de uma 

mochila Deuter, em prol de custear o 
evento. A rifa foi um sucesso e a ven-
cedora foi Ana Lúcia Moreira. 

E, o momento mais esperado 
por todas, a homenagem a duas 
mulheres, montanhistas e guer-
reiras. As homenageadas foram 
Rosane Camargo e Ester Capela, 
que receberam a homenagem com 
muita emoção. Pra lá de merecido!

Karen Chris é Diretora Social do CEB

A INVASÃO 
FEMININA
DE2019

A 14ª edição da Invasão 
Feminina, realizada  na 
Urca (Rio de Janeiro), 

em 16 março de 2019, 
contou com a presença, 
registrada no Livro Rosa, de 
213 mulheres. 

FOTO DE DÔRA NOGUEIRA

FOTO LUIS CARLOS SILVA

FOTO LUIS CARLOS SILVA

FOTO DE DÔRA NOGUEIRA
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Comissão 
Organizadora 
(voluntários)

Homenagem a Ester 
Capela guia do CEB
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O guia se apresentou e, também, 
a nós: Marco Aurélio, Nidia, Lucia de 
La Rocque, Clarissa e eu, pois era a 
primeira vez de todos naquelas duas 
montanhas. 

A Pedra das Flores (1.580 m) e o 
Pico do Lopo (1.700 m) estão locali-
zados na Serra do Gigante Adorme-
cido ou Serra do Lopo, que faz divisa 
entre os estados SP/MG e, também, 
divide os municípios de Extrema-
-MG e Joanópolis-SP. 

Na manhã daquele último dia 
31 de dezembro, pegamos a rua que 
fica do lado esquerdo da Rodoviária 
de Extrema, seguimos por ruas com 
placas indicativas da Serra do Lopo. 

A partir de um ponto a rua já não 
tem mais asfalto e vira um calçamen-
to de pedra, muito bem cuidado e 
que vai subindo a Serra lentamente. 
Após alguns quilômetros, chegamos 
ao Mirante e Rampa de Voo Livre. 
Continuamos adiante e chegamos 
a uma guarita da Pousada Céu da 
Mantiqueira que controla o acesso. 
Não há outra forma de se fazer essas 
montanhas, exceto através dessa hos-
pedagem que mantém o controle aos 
atrativos.

Carros estacionados, nos dirigi-
mos à Administração onde pagamos 
a taxa de R$ 20,00/pessoa. Fizemos 
nosso Rá e entramos na trilha em 

frente ao estacionamento.
Caminhamos, sem pressa, por 

uma estrada que termina em um largo. 
A partir daí, seguimos em uma trilha 
por uma admirável mata muito densa. 
Chega-se a um riacho, único ponto 
d'água da trilha, e o atravessamos.

Seguimos por aproximadamente 
quarenta minutos e chegamos à Pe-
dra das Flores. O nome faz jus à mon-
tanha que nos recebeu com muitas 
flores coloridas. Belo e extenso cume 
rochoso! Avista-se a Represa do Ja-
guari, na cidade de Joanópolis, e bem 
distante, a Serra de Monte Verde.

Bem em frente e bem destacado o 
cume do Pico do Lopo, que foi nosso 

segundo objetivo naquele dia.
Lanchamos, sacamos fotos e se-

guimos para o Pico do Lopo. A mon-
tanha tem esse nome, segundo di-
zem, pela quantidade de lobos guarás 
habitantes daquela região.

Seguimos por uma trilha cheia de 
bambus, ora bromélias, com muito 
canto de pássaros, e chegamos a uma 
fenda onde há uma corda fixa para fa-
cilitar aquele trecho da subida. Almir 
testou a corda e subiu. Orientou, e 
cada um passou por esse ponto sem 
alguma dificuldade. Lance seguinte, 
meio oposição, com aderência, ultra-
passamos e seguimos pelo caminho 
entre pedras. 

Chega-se a uma grande rocha 
onde se encontram dois grampos de 
expansão com chapeletas para acesso 
à ponta dessa pedra. Na base há uma 
placa fixa com o nome "Pedra do 
Cume”, altitude: 1.700 m, e orientan-
do dos riscos em subi-la sem material 
necessário de escalada. Placa fixada 
pelo GAM - Grupo de Acampamento 
e Montanhismo de Bragança Paulista.

Nesse ponto mais alto da rocha foi 
colocado um livro de cume que só é 
alcançado por quem estiver com ma-

terial de escalada. Não subimos esse 
ponto mais alto, apesar de termos le-
vado material na viagem. 

Ressalta-se que no cume da Pedra 
do Lopo existem várias rochas. Foi 
nomeada essa "Pedra do Cume" por-
que se acredita ser o ponto mais alto 
da montanha. 

Passamos por debaixo dessa pe-
dra, seguimos adiante e chegamos a 
outra ponta do cume. De lá se perce-
be que a altitude é praticamente igual 
à tal "Pedra do Cume". 

Vimos, abaixo, a grandiosa forma-
ção rochosa da Pedra das Flores; ao 
fundo a cidade de Joanópolis e atrás 
dela, mais distante, a vistosa Cachoei-
ra dos Pretos; do lado direito, a ponta 
da cidade de Extrema; algumas bem 
mais longínquas, cidades de Bragan-
ça Paulista, Socorro, Amparo e Ati-
baia. Da direção de onde viemos, a 
completa Serra do Gigante Adorme-
cido (do Lopo), ainda com densa ve-
getação; trecho por onde circulamos. 

A turma estava bem empolgada e 
animada, extasiados por aquela paisa-
gem, e decerto, porque, devagarzinho, 
aproximava-se o final de mais um Ano.

Almir gravou, para ele seria prê-

mio de cume, uma algazarra de sons 
de macacos, em diversos pontos da 
mata, segundo ele, bugios. 

Lanchamos, confraternizamos, 
sacamos mais fotos, inclusive com o 
escudo do CEB, e iniciamos a descida. 

Marco Aurélio e as meninas de-
ram um tibum na piscina antes de 
irmos embora.

Já acertado com o gerente daque-
la Pousada, retornarmos por volta de 
22h30 para cearmos e passarmos a vi-
rada de Ano naquela hospedagem. Le-
vamos um vinhozinho e champanhe.

Depois da ceia fomos para a área 
onde uma fogueira ardia em chamas 
e ali o grupo permaneceu aguardan-
do os ponteiros marcarem zero hora. 
Champanhe estourada, brindamos 
e nos abraçamos desejando muito 
trem bão prá todos! 

Nosso grupo se afastou um pou-
co da fogueira, completa escuridão, 
não enxergávamos uns aos outros, 
somente ouvíamos as vozes. Era pre-
ciso fazer isso para apreciarmos o que 
viria logo em seguida. 

Inicia-se um verdadeiro espetácu-
lo! Do meio do mais completo breu, 
do lado do estado de Minas Gerais 
(cidade mais próxima Extrema), ou-
víamos fogos e mais fogos explodin-
do das mais diversas formas e cores! 
O mesmo acontecia, simultanea-
mente, do lado do estado de São Pau-
lo, nas cidades de Socorro, Amparo, 
Bragança Paulista e Atibaia. 

Maravilhados, permanecemos 
ali por quase vinte e cinco minutos 
admirando aquele espetáculo piro-
técnico nos céus tão longe, longe, de 
nós! A cada coreografia dos fogos de 
artifícios, gritávamos eufóricos! 

Emoção que nunca havíamos sen-
tido antes, em uma passagem de Ano, 
a 1.560 m, na companhia de amigos 
tão queridos!

O Ano Novo prometia mais aven-
turas... que venham...

Norma Moreira é sócia do CEB

Entre o Natal e o Ano 
Novo, o guia Almir 
Siller organizou uma 

caminhada que fez parte 
da programação Tour pela 
Mantiqueira, parte II e que se 
chega a dois cumes: Pedra 
das Flores e Pico do Lopo. 

Pedra das 
Flores, Pico 
do Lopo e 
Passagem do 
Ano 2018

Texto e fotos Norma Moreira

Cume 
da Pico 
do Lopo

Cume da Pedra 
das Flores
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Sua primeira excursão foi 
a Pedra do Sino, na Serra dos 
Órgãos. Apesar de escalar, está 
sempre organizando excursões 
em grupo para cidades como 
Tiradentes, Airuoca, Ibitipoca, 
Santuário do Caraça, entre ou-
tras.

Como todo montanhista, Ro-
drigo ou Taveira, como é mais 
conhecido, nos fala sobre....

Mico: Uma excursão do Si-
minino (Antônio Dias) ao Farol 
de Castelhanos, na Ilha Grande. 
Paramos em uma praia belíssima 
para nos refrescarmos e eu in-
ventei de nadar até uma embar-
cação que estava ancorada e co-
meçei a mergulhar do barco na 
água. Não demorou muito tem-
po e outros participantes foram 
chegando e fazendo o mesmo. 
Então o “malandro”, para se exi-
bir para a Adriana, na época ape-
nas uma conhecida participante 
da excursão, resolveu subir até 
o mastro do barco e de lá mer-
gulhar de cabeça. Ocorreu que, 
ao mergulhar, algo deu errado, 
passando muito rente ao convés, 
caí todo torto na água, já com 
uma clássica luxação no ombro 
esquerdo. Isso ocorreu por volta 

Você 
conhece 
seu 
guia?
Rodrigo Taveira

Rodrigo 
Taveira, 
brasileiro, 

empresário, 
casado com 
Adriana e pai do 
pequeno sócio 
Artur,  tornou-se 
guia em 2006. 
Associado desde 
dezembro de 
2001, fez o CBM 
no segundo 
semestre de 2002. 
Já foi Presidente 
do CEB por 
vários mandatos 
e hoje é Diretor 
Administrativo.

das 13h e a redução do ombro só 
foi realizada lá pelas 20h, em An-
gra dos Reis. Passar esse tempo 
todo suportando a dor do om-
bro fora do lugar, as “delicadas” 
tentativas do Yuri de colocar o 
meu ombro no lugar na marra e 
ser atendido pelo único médico 
de plantão na praia do Abraão, 
cuja especialização era Gineco-
logista, é uma história à parte.

Uma montanha que eu gos-
taria de conhecer: Monte El-
brus, na Rússia.

Maior Alegria: São muitas, 
mas participar das rodadas de 
piadas à noite, depois de um dia 
de atividades, tomando um bom 
vinho e dando gargalhadas com 
a família CEB é sempre uma 
grande alegria.

Ser Guia do CEB: Acima de 
tudo uma grande responsabili-
dade, pois o respeito que tenho 
pela agremiação transcende. As-
sim, tento contribuir da melhor 
forma, sempre me empenhando 
para somar ao clube. Sou muito 
grato ao CEB, posso dividir a 
minha história de vida em antes 
e depois de me filiar ao CEB, daí 
pode-se concluir a importância 
dessa segunda família na minha 
vida.

Maior Frustração: Ainda 
não ter conseguido adquirir uma 
subsede na Urca, mas um dia 
chegaremos lá... rsrsrs...

FOTO DÔRA NOGUEIRA FOTO DÔRA NOGUEIRA
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Travessia São João 
Del Rei x Tiradentes
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Carnaval no Sul 
do Espírito Santo

Rafael Damiati

Curtimos o carnaval de 2018 
explorando as montanhas de Pan-
cas, região norte do Espírito Santo. 
A região dos Pontões Capixabas é 
tão impressionante que estampa a 
capa da obra Escalada Capixaba, 
publicada no início daquele ano, 
através do grande esforço do es-
calador Oswaldo Baldin em reunir 
as escaladas de todo o estado em 
um único volume. O livro serviu 
como inspiração para explorarmos 
a região sul, agora no carnaval de 
2019, nos municípios de Castelo, 
Cachoeiro de Itapemirim e Do-
mingos Martins. A ideia ganhou 
corpo e acabamos unindo cami-
nhantes e escaladores em uma 
grande atividade, com opções de 
escalada e caminhada para todos 
os dias.

A atividade foi liderada pela 
legião dos guias Ricardo Barros, 
Francisco Caetano, Francesco 
Berardi, Cláudia Bessa e Antônio 
Nicoli, contando também com a 
colaboração da Simone d’Oliveira 
como auxiliar de guia e a minha 
como monitor, para conduzir os 
dezoito cebenses e um agregado 
do CERJ. Ficamos hospedados no 
abrigo Bela Vista, localizado no 
distrito de Barra Alegre em Caste-
lo, aproveitando toda a hospitali-
dade do Felipe e da Aline. De lá fa-

O Carnaval 
do CEB 
este 

ano bombou! 
Além da 
grande 
participação 
dos sócios 
no bloco 
Só o Cume 
Interessa, 
na Urca, 
uma semana 
antes 
(23/02/2019), 
os guias 
prepararam 
várias 
atividades 
durante o 
carnaval. 
Aqui estão 
três relatos 
de algumas 
destas 
atividades.

zíamos os deslocamentos de carro 
para a maior parte das montanhas 
exploradas, sempre passando pe-
los cafezais típicos da região.

Durante o carnaval entramos 
em cerca de dez diferentes vias 
de escalada. No Vale da Estrela 
do Norte, escalamos algumas vias 
na Pedra dos Planetas (Planeta 
Vermelho, 4º IV E2 D2 440 m) e 
na Pedra Pelada (Caracachenta 3º 
IV E2 D2 400 m e De Galho em 
Galho, 3º IVsup D2 450 m). Neste 
mesmo vale, também se localiza a 
Pedra da Sombra da Tarde, onde 
destaco a possível primeira repeti-
ção da via Amigos da Cachaça (4º 
VI E3/E4 D3 665 m), conquistada 
por escaladores do CEB. Tive o 
privilégio de participar dessa pri-
meira repetição com o Nicoli, nati-
vo de Castelo e um dos conquista-

dores da via. Outro ponto visitado 
foi a Falésia de Apeninos, um setor 
com quarenta e cinco vias de esca-
lada esportiva, variando do IV ao 
VIIIc, em Castelo. 

Também merece destaque a 
via Normal da Pedra Azul (3º IV 
E2 D2 370 m), que apesar de ser 
bastante tranquila, com poucas 
passadas delicadas em aderência, 
faz cume em um dos cartões-pos-
tais da região. O monolito da Pe-
dra Azul tem 1822 metros de alti-
tude e recebe esse nome devido à 
presença de líquens e musgos, que 
dependendo da incidência dos 
raios solares ao longo do dia, pode 
apresentar coloração azulada. Lo-
calizado em Domingos Martins, 
o Parque Estadual da Pedra Azul 
também abriga roteiros de ca-
minhadas e poços para banho. A 

recepção por lá é bem-humorada 
com os “causos” do José Bellon, 
guarda ambiental que recebe os 
visitantes no parque. 

Em Cachoeiro de Itapemirim 
fomos ao Complexo do Itabira, 
que além do imponente Pico do 
Itabira, possui outras três monta-
nhas. Lá escalamos no Morro do 
Macaco (Via Principal, 5º VI E4 
D3 500 m) e na Pedra do Tião (Via 
da Vania, 3º IV E2/E3 D1 170 m e 
25 de Dezembro, 3º IIIsup E3 D1 
190 m).

Nas caminhadas, fizemos a Pe-
dra do Cabrito e a Pedra do Fio, 
clássicos locais para a prática de 
BASE jumping, e o grande desta-
que: a caminhada do Forno Gran-
de. Nesse dia todos os inscritos fo-
ram para a atividade, pois fizemos 
uma ação conjunta com o Parque 
Estadual do Forno Grande para 
ajuda na manutenção da trilha, 
que estava fechada há alguns anos. 
Para essa atividade, juntaram-se a 
nós outros montanhistas, inclusi-
ve alguns da Associação Capixaba 
de Escalada. A subida ao Forno 
Grande foi realmente especial, 
com os trinta e três montanhistas 
de diferentes clubes e gerações co-
memorando o cume (2039 metros 
de altitude). O desafio foi maior na 
descida, pois a chuva caiu enquan-
to ainda estávamos nos costões 
rochosos, nos obrigando a utili-
zar cordas e ter bastante cautela 
e paciência para trazer todos em 
segurança. Voltamos com setenta 
e quatro vergalhões de ferro, que 
apesar de já estarem removidos da 
pedra, precisavam ser carregados 
montanha abaixo.

Para complementar as ativida-
des, a sócia Naiara Tavares con-
duziu práticas de ioga em meio às 
belas montanhas ao redor do abri-
go. Nesse mesmo local, aproveitá-
vamos a distância da cidade e, com 
a escuridão bastante convidativa, 
contemplávamos as noites em nos-
so abrigo de milhões de estrelas, 
algumas cadentes! Um carnaval 
para ser lembrado por 100 anos!

Rafael Damiati é monitor do CEB

FOLIA
CEB

Pegando 
uma carona 
na aranha

Cume do Forno Grande

Escalada na 
Pedra do Tião. 
Sensacional!

FOTO DE WILLIAM NASCIMENTO

FOTO DE WILLIAM NASCIMENTO

Continua na próxima página

FOTO DE FRANCISCO CAETANO
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Carnaval sem 
Carnaval, em 
Serra Negra - 
Itatiaia
Texto e fotos Almir Siller 

Como deu trabalho a monta-
gem dessa atividade, aliás ela conti-
nuou trabalhosa até durante as ati-
vidades que também tiveram que 
ser mudadas. Não conhecia bem 
a região da Serra Negra de Itatiaia, 
daí pensei que poderíamos passar 
o carnaval desse ano por lá, conta-
tei então o Fernando Ferraz, tam-
bém guia do clube e que tem casa 
na região. A excursão começou a 
ser desvendada. Entramos como 
guias o Fernando, o Flávio Negrão 
e eu. Chamamos de "carnaval sem 
carnaval em Serra Negra".

De início ficariam alguns parti-
cipantes na casa do Fernando e nós 
organizamos o grupo na Pousada 
Tropeiros do Parmesão da Man-
tiqueira, que fica bem próxima da 
casa. Local muito bonito e natural, 
tão natural que nos causou gran-
des dificuldades devido às estradas 
de terra estarem bem ruins por 
causa das chuvas que caíam e con-
tinuaram caindo durante a nossa 
estada. No domingo faríamos o 
Morro do Couto em Itatiaia, na se-
gunda o Pico da Serra Negra e na 
terça, último dia, a Pedra Grande 
de Itatiaia por baixo, ou seja, pelo 
Vale da Serra Negra. Tivemos que 
mudar tudo por causa das condi-
ções meteorológicas.

Já no dia da ida primeiro pro-
blema: o pneu do meu Toyota fu-
rou na íngreme descida do Brejo 

da Lapa para o Vale da Serra Ne-
gra. Que problemão! Os pneus do 
Toyota demoram a dar problema, 
mas quando dão!... Bem, o grupo 
foi muito cooperativo e nos uni-
mos para trocarmos e colocarmos 
o pneu estepe. Demorou, mas en-
fim deu certo e continuamos para 
a pousada; isso debaixo de chuva.

A pousada é ótima principal-
mente pelo atendimento carinho-
so dos proprietários, nos sentimos 
em casa. Dia seguinte, após chuva 
durante a noite, mudamos do Mor-
ro do Couto para a Pedra Grande, 
a princípio mais perto e acessível. 
Hum!... Talvez!... As estradas es-
tavam bem danificadas. Antes de 
levar o grupo fui fazer uma explo-
ração com o Toyota para saber até 

onde chegaríamos com os carros, 
pois deveria ir pelo menos um car-
ro baixo, comum, para poder levar 
todos os participantes.

Cheguei à casa do Sr. Adriano, 
simpático e acolhedor. Ali inicia-se 
a trilha da Pedra Grande. Enquan-
to retornava para trazer o grupo ele 
já se locomovia, uns de carro e ou-
tros a pé mesmo. Todo o grupo na 
casa, a chuva caiu fraca, esperamos 
uns minutos e decidimos começar 
a caminhar.

A trilha é ótima, mas... a chuva 
não deixou que curtíssemos a ca-
minhada. Subimos até onde deu, 
e quando começou a engrossar 
abortei a investida. Retornamos 
à casa e de carro fomos até a casa 
do Fernando, aliás, tentamos... A 

estrada para lá é bem radical, talvez 
no seco vai bem, mas com aquele 
tempo virou uma aventura.

Os carros não subiam e não des-
ciam... Foi um sufoco! Risco de mor-
te: na descida o meu carro deslizou 
quase virando... Chegamos à casa a pé 
e a recepção do Ferraz foi muita boa.

Tocou-se violão e pandeiro, 
cantamos, dançamos, comemos 
queijos e nossas provisões regadas 
a vinhos, cervejas, cachaças e café 
quentinho, como para esquecer um 
pouco o problema que teríamos 
para descer. Local isolado e lindo!

Na volta, de fato foi brabo para 
descer aquela estrada de terra, mas 
tudo correu bem. O grupo foi mui-
to unido e responsável por tudo; 
muita solidariedade. Com grandes 

e preocupantes dificuldades desce-
mos sem graves acidentes. Retor-
no à Pousada.

Expectativa grande, se o tempo 
iria melhorar. De fato, amanheceu 
melhor, mas não arriscamos a sair 
com os carros.

Fomos a uma agradável cami-
nhada às margens do Rio Aiuruoca 
e visitando uma pequena cachoei-
ra. O grupo pôde curtir uma gran-
de parte do dia sem chuva. À noite 
fizemos um maravilhoso churras-
co com música de viola, cantos e 
danças.

Fui o churrasqueiro e me diver-
ti bastante. Essa noite já valeu pela 
excursão.

Na terça-feira ficamos na dúvida 
onde iríamos. À Pedra Grande de 

novo, mas se chovesse novamente? 
Como houve um certo desencon-
tro com o grupo do Fernando que 
estava em sua casa – tiveram enor-
me dificuldade para retornar após 
o churrasco, tiveram que subir a pé 
desde a estrada principal, pois os 
carros não subiam, isso debaixo de 
chuva, chegaram à casa 2:30h da 
manhã – então, logicamente, atra-
saram para "descer".

Sem eles, eu decidi ir ao Morro 
do Couto, que, a princípio, era o 
mais viável na situação.

Subimos bem com os carros. 
Após as burocracias na entrada do 
Parque, estacionamos e pronto; 
finalmente começamos uma cami-
nhada de montanha.

Tudo bem até perto do cume, 
quando lá chegamos já chovia 
forte. Batemos algumas fotos sob 
chuva e quando íamos descer, ma-
gicamente, parou de chover e ain-
da pudemos ficar mais um pouco e 
curtir o cume.

Retorno à Pousada com um 
belo final de tarde.

Dia seguinte, que ironia! Com 
pleno sol forte iniciamos o retorno 
às nossas casas.

Valeu como exploração em um 
local que não conhecia bem!... 
Proximamente voltaremos à Serra 
Negra, para subir aqueles cumes.

Agradecimentos à família do Sr. 
Gesuel, muito simpáticos nos re-
ceberam como família; e também 
à Norma, que se dedicou bastante 
nos preparativos de hospedagem e 
organização da viagem para o gru-
po. Merece parabéns por grande 
parte do sucesso dessa excursão!

O grupo foi excelente, ninguém 
reclamou de nada em momento 
algum apesar das nossas dificulda-
des e forçadas mudanças na pro-
gramação; grupo unido e dedica-
do ao próprio grupo. Valeu!

A chuva, como se diz, "faz par-
te" no nosso esporte. As monta-
nhas estão lá e sorte nossa que po-
deremos voltar um dia, espero que 
bem próximo!

Almir Siller  é guia do CEB

FOLIA
CEB

Continua na próxima página

Morro do Couto

 Rio Airuoca

Carnaval 
sem carnaval
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O CEB em Passa 
Quatro (MG)
Patrícia Costa

Dentre as várias atividades orga-
nizadas na ocasião do carnaval tive-
mos uma que foi bem representada, 
reunindo em torno de 70 associados 
do CEB, de 9 (meses) a 90 (anos). 
Este grupo, que teve como guias An-
tonio Dias (Siminino), Simone Leão, 
Zozimar Moraes (Menudo), Milton 
Roedel (Miltão) e Rodrigo Taveira, e 
a monitora Solange, fecharam um ho-
tel em Passa Quatro, região de Minas 
Gerais, já bem conhecida por mon-
tanhistas por sua geografia favorável 
para trekking, bike e escalada – para 
quem não sabe, o Pico do Itaguaré 
pertence a Passa Quatro.

Algumas caminhadas, que fo-
ram previamente marcadas com 
guia local, não puderam ocorrer 
tendo em vista o tempo chuvoso, 
mas nada fez o grupo perder a ani-
mação. Elas foram substituídas por 
outras atividades. Uma delas foi a 

caminhada até a Cachoeira da Go-
meira. Apesar do grupo extenso, foi 
realizada com sucesso. O temporal 
só chegou quando o grupo estava 
no último grampo. Outra atividade, 
bem concorrida, foi a visita à Flo-
resta Nacional de Passa Quatro. De 
lá, o grupo foi visitar o alambique e 
a fazenda de búfalos. Um outro pas-
seio muito concorrido foi o de trem 
pela Serra da Mantiqueira.

A Pousada da ‘Tia Ana’, que tem 
uma ótima estrutura, foi bem apro-
veitada. O grande salão de refeição 
foi bem decorado por nós. Ali, an-
tes de curtir as noites de carnaval 

FOLIA
CEB

da cidade, fazíamos um ‘esquenta’ 
para integração do grupo. Em uma 
das noites, tivemos um animado e 
concorrido concurso de fantasias. 
No dia seguinte, aí sim com sol, na 
área da piscina fizemos um chur-
rasco temático, ‘Pool Party’, onde 
comemoramos os aniversários de 
Karen e Nádia. Neste dia, o gru-
po aumentou. A guia Ana Xavier 
liderava outra atividade oficial do 
CEB, de 'bike', com um grupo de 
8 pessoas, que estavam por lá e pu-
deram confraternizar conosco. 

Patrícia Costa é sócia do CEB

Floresta 
Nacional 
de Passa 
Quatro

CEB Meu Clube Favorito
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ANOS DO

RUMO 
AOS

GRANDES 
EXCURSÕES DE 
PROPAGANDA

19

CEB

Antes de 
falarmos sobre 
as Grandes 

Excursões de 
Propaganda, 
precisamos ter 
noção do que foram 
as atividades do 
Centro Excursionista 
Brasileiro (CEB) nos 
seus primeiros anos 
de vida. 
 
Como já é do 
conhecimento de 
todos, o CEB foi 
criado para mostrar 
as belezas naturais 
da nossa região e do 
nosso país. 
 
“Quereis conhecer 
as belezas do nosso 
torrão? Vinde em 
nossa companhia!” 
(Ilton de Oliveira).

Dôra Nogueira
Fotos Acervo CEB

Para atingir seu objetivo foram 
organizados vários tipos de excur-
sões, entre outras atividades. Pode-
ríamos classificá-las em: excursões 
comuns, excursões para moças, 
grandes excursões e excursões de 
propagandas. Este último tipo va-
mos conhecer melhor agora.

Primeiras excursões (caminhadas)

A primeira excursão do CEB foi 
uma travessia, a pé, Gávea-Tijuca, 
via Furnas, em 23 de novembro de 
1919, com apenas três participan-
tes. A excursão seguinte foi ao Pico 
da Tijuca, uma excursão noturna, 
em 7 de dezembro de 1919, com 
10 participantes. 

Essas excursões foram o pontapé 
inicial de muitas outras.  Algumas 
foram repetidas ao longo da década 
de 20, como a Pedra da Gávea reali-
zada anualmente, mas foi a partir do 
ano de 1923 que o Departamento 
Técnico deu início ao que eles cha-
mavam de Excursão de Propaganda. 
Algumas delas, foram verdadeiros 
eventos e noticiadas em grandes 
jornais na época. São muitas e se 
estenderam até final da década de 
30. Aqui, serão citadas as primeiras 
e, com mais detalhes, duas que fo-
ram marcantes nas cidades visitadas: 
Cabo Frio e São João de Marcos.

Excursões de Propaganda 
e suas curiosidades

Na série de excursões de pro-
paganda, o CEB realizou: Ilha de 

Paquetá, Represas do Rio d’Ouro, 
Mangaratiba, entre outras. A maio-
ria delas foram notícias em jornais 
de grande circulação como Correio 
da Manhã, Jornal do Brasil e o Glo-
bo. Afinal, como o nome diz, eram 
excursões de propaganda!

Elas tiveram em comum, não 
só grande número de participan-
tes, como a programação. Nor-
malmente, os guias levavam o 
grupo ao um sítio, de propriedade 
particular, com o objetivo dos as-
sociados passarem o dia em uma 
atividade não exatamente de mon-
tanhismo. Acreditem, eram reali-
zadas provas desportivas, concur-
sos fotográfico e de dança, e, como 
consta nos relatórios e jornais da 
época, bailes dançantes ao som da 
jazz band. Para termos uma visão 
das primeiras excursões e o núme-
ro de participantes, basta olhar o 
quadro seguinte:

Data Local Participantes

12 a 16 de maio de 1923 ................Agulhas Negras, Itatiaia ......................................................................... Desconhecido
10 de junho de 1923  .........................Represas do Rio d’Ouro .......................................................................... 286
30 de março de 1924  .......................Mangaratiba .................................................................................................... 120 
20 de julho de 1924  ...........................Sumaré, Rio de Janeiro  ......................................................................... 160
23 de maio de 1926  .......................... Ibicuhy, Mangaratiba................................................................................. 250
15 de maio de 1927 ............................Represas do Rio d’Ouro .......................................................................... 191
25 de setembro de 1927 ................. Itacurussá, Mangaratiba ........................................................................ 89
27 de novembro de 1927  ..............Petrópolis .......................................................................................................... 55
21 e 22 de abril de 1928  ................Morro do Açú/Castelos, Serra dos Órgãos ................................ 19
20 de maio de 1928  .......................... Ilha de Paquetá ............................................................................................. Desconhecido
26 de maio de 1929  ..........................Cachoeiras de Itimirim e Itingussú (Coroa Grande) ........... Desconhecido
7 a 9 de setembro de 1929 ........... Itacuruça–Gratahú ...................................................................................... 107
3 e 4 de maio de 1930 ......................Restinga de Marambaia ......................................................................... Desconhecido
12 a 14 de julho de 1930 ................Cabo-Frio ........................................................................................................... 87
20 e 21 de setembro de 1930  ....São João de Marcos .................................................................................. 55
10 de maio de 1931  ..........................Represa de Rio d’Ouro  ........................................................................... Desconhecido
19 de julho de 1931  ...........................Fazenda Javery (Governador Portela, Vassouras, RJ) ...... 125

Continua na próxima página

Chegando em S. João de Marcos

Chegada Cabo Frio

Praia do Forte Cabo Frio
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Cabo Frio e São João de Marcos.

A excursão de propaganda à 
Cabo Frio é aquela prancheta 
que hoje os sócios fugiriam dela. 
Comparado aos dias de hoje, ao 
invés de alugar um ônibus ou van, 
o clube alugou o seguinte meio de 
transporte, ou melhor, meios de 
transporte: na ida, foram no yacht 
(iate) Eva; na volta, primeiro pega-
ram uma lancha até Araruama, em 
seguida um trem até Niterói. O nú-
mero de participantes até que não 
foram muitos. No Relatório consta 
apenas 87.

Os cebenses, ao chegar na cida-
de, foram recebidos pelo Prefeito 
e outras autoridades da cidade. 
Essa foi a primeira excursão que 
Cabo Frio recebeu. A prefeitu-
ra providenciou carros e ônibus 
para os visitantes conhecerem os 
principais pontos (turísticos) da 
cidade. Foram de carro, acredi-
tem, pela praia até o Forte de São 
Mateus. No almoço, oferecido 
pelas Prefeitura, o CEB fez uma 
saudação ao prefeito agradecendo 
a hospitalidade.

Detalhe: o CEB recebeu a mes-
ma recepção em sua segunda visi-
ta em 1933.

Outra excursão, onde o CEB 
teve uma calorosa recepção, foi 
a São João de Marcos. Apesar de 
ser uma Grande Excursão de Pro-
paganda, o número de vagas foi 
reduzido.

Para se chegar, foi reservado 
um vagão junto à Central do Brasil 
até Mangaratiba. De Mangaratiba 
a São João de Marcos, os excur-
sionistas foram de auto-caminhão 
(um tipo de caminhonete) por 
uma estrada feita por escravos 
(hoje RJ-149). Lá foram recebi-
dos pelo Prefeito, o presidente da 
Câmara e outras autoridades.

Uma informação importante: 
enquanto Cabo Frio cresceu e tor-
nou-se um importante município 
da Região dos Lagos, São João de 
Marcos hoje são ruínas no Parque 
Arqueológico e Ambiental, que 
leva seu nome.

Travessia De Leste a Oeste 
(Foto de Fernanda May) 

Bloco Só o Cume Interessa 
(Foto Suzi Costa)

Divas do CEB 
(Foto de Lauro Sobral)

CBM 104 
(Foto do Menudo) 

Entrega das doações do Dia 
da Mulher ao Sodalício da Sacra 
Família (Foto Karen Chris) 

Aniversriantes mês de Março 
(Foto Karen Chris)

MARÇO

28

MARÇO

31

FEVEREIRO

23

MARÇO

14

MARÇO
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MARÇO
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A ECO CUENT CEB

CENTRO EXCURSIONISTA BRASILEIRO
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vejam a programação atualizada no site ceb.org.brPROGRAMAÇÃO
DATA ATIVIDADE CLASSIFICAÇÃO LOCAL DIREÇÃO
01/03/2019 Carnaval 2019: TORRE da PRATA e ILHA do MEL  Caminhada pesada  Morretes / PR  Ester Capela

01/03/2019 Carnaval Passa Quatro/MG Caminhada leve superior  PASSA QUATRO / MG  Zozimar Moraes - Simone Leão -   
    Rodrigo Taveira - Antônio Dias

02/03/2019 Carnaval no Sul do Espírito Santos Escaladas e Caminhadas (3º a 6º)  Castelo / ES  Francesco Beradi - Claudia Bessa -  
    Ricardo Barros - Francisco Caetano -  
    Antônio Nicoli

02/03/2019 Carnaval sem carnaval em Serra Negra/Itatiaia Caminhada moderada superior  SERRA NEGRA, DISTRITO DE ITAMONTE / RJ  Almir Siller - Fernando Ferras -  
    Flavio Negrão

09/03/2019 Circuito Farol da Ponta Negra X Praia da Sacristia  Caminhada leve  Maricá / RJ  Horacio Ragucci
 e Grutas da Ponta Negra

16/03/2019 Augusto Ruschi  Escalada (2oIIE1D1)  Praça General Tibúrcio / RJ  Fernando Magalhães

16/03/2019 Costão do Pão de Açúcar  Escaladas e Caminhadas (moderada)  Urca / RJ  Fernanda May

16/03/2019 Invasão Feminina 2019  Escalada (diversas)  Praia Vermelha - Urca / RJ  Antônio Dias

16/03/2019 Mutirão de remoção de árvores e  Caminhada moderada superior  PNT / RJ  Adilson Peçanha
 sinalização do trecho adotado pelo CEB, 
 Ciganos - Bom Retiro

16/03/2019 Top Rope do dia das Mulheres  Escalada (3º a 4º)  Babilónia - Urca / RJ  Ângelo Vimeney - Antônio Nicoli

16/03/2019 Travessia Pau da Fome x Vargem Grande via Água Fria  Caminhada moderada superior  Jacarepaguá / RJ  Horacio Ragucci - João Molica

17/03/2019 Morro do Visconde e Museu do Açude  Caminhada leve  Setor A do PNT / RJ  Fernando Magalhães

17/03/2019 Perambulando PNT Caminhada leve superior  Parque Nacional da Tijuca / RJ  Zilda Magalhães

23/03/2019 BICUDAS: Grande e Pequena  Caminhada moderada superior  Vale da Cruz - Subdistrito de Trapiche / RJ  Almir Siller - Luis C. da Silva

30/03/2019 Cachoeira Grande de Piabetá - Magé  Caminhada leve superior  Piabetá / RJ  Ester Capela - Horacio Ragucci

30/03/2019 Circuito PNT  Caminhada leve superior  Parque Nacional da Tijuca / RJ  José Carlos Ferreira

30/03/2019 De Oeste a Leste no PNSO  Escaladas e Caminhadas (Super Pesada)  PNSO / RJ  Fernanda May - Jorge Campos

30/03/2019 Travessia dos Grandes: Pau Grande x Cachoeira Grande  Caminhada moderada  Magé - PARNASO / RJ  Francesco Beradi - Claudia Bessa

06/04/2019 Travessia Uricanal  Caminhada moderada  Petrópolis - PARNASO / RJ  Francesco Beradi - Claudia Bessa -   
    Luis C. da Silva

07/04/2019 Circuito PNT  Caminhada leve  Parque Nacional da Tujuca / RJ  José Carlos Ferreira

07/04/2019 Leonardo Furtado  Escalada (1° III E1 / E2 D1)  Urca / RJ  Leonardo Furtado

13/04/2019 Garrafão  Caminhada pesada  Teresópolis - PARNASO / RJ  Claudia Bessa - Eduardo Souza -   
    Ana  Xavier

13/04/2019 Morro do Visconde e Museu do Açude  Caminhada leve  PNT / RJ  Fernando Magalhães

14/04/2019 Augusto Ruschi  Escalada (2oIIE1D1)  Morro da Urca / RJ  Fernando Magalhães

14/04/2019 Escalada em artificial  Escalada (A-0)  PEPB - Piraquara / RJ  Leonardo Furtado

14/04/2019 Perambulando PNT Caminhada leve superior  Parque Nacional da Tijuca / RJ  Zilda Magalhães - Luis C. da Silva

18/04/2019 Escalada e Caminhada no Parana Escaladas e Caminhadas (3º a 7º)  Quatro Barras - PR / PR  Ricardo Barros

19/04/2019 Aiuruoca/MG Caminhada leve  Minas Gerais / RJ  Rodrigo Taveira - Antônio Dias

19/04/2019 Capitólio Recreativa (e Cultural)  CAPITÓLIO - MG / MG  Almir Siller

19/04/2019 Circuito Morro da Freira (Mirante) via Morro do Queimado  Caminhada moderada  PNT - RJ / RJ  José Carlos Ferreira

19/04/2019 São Tomé das Letras  Caminhada leve superior  São Tomé das Letras - Pico do Gavião / MG  Ester Capela

19/04/2019 Serra dos Pirineus  Exploração  Cachoeiras de Macacu / Silva Jardim PETP / RJ  Francesco Beradi - Claudia Bessa

20/04/2019 Alto Mourão  Caminhada leve superior  Niteroi / RJ  Horacio Ragucci - Simone Leão

21/04/2019 Circuito PNT  Caminhada leve superior  Parque Nacional da Tijuca / RJ  José Carlos Ferreira

27/04/2019 ATM - URCA Recreativa (Livre)  PRAIA VERMELHA / URCA / RJ  Rodrigo Taveira - Antônio Dias

27/04/2019 Pedra da Cruz via passagem da Neblina  Caminhada moderada superior  PARNASO - Teresópolis / RJ  Claudia Bessa - Ana Xavier - José Carlos

27/04/2019 Pedra do Cacetão -  Escalada A1  Caminhada moderada  Parque Estadual da Pedra Branca / RJ  Willians Sousa - Leonardo Furtado

28/04/2019 Morro da Babilônia  Caminhada leve superior  APA da Babilônia / RJ  Francesco Beradi - Claudia Bessa

28/04/2019 Top rope Antônio Calado/Erve Munis  Escalada (4o/6o)  Morro da urca / RJ  Jorge Campos - Henri Sidney

   

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

Mês Descrição Crédito Débito Saldo

 Saldo Anterior - - R$15.469,20
mar/19 Doações Diversas (crowdfunding e outros) R$1.200,00  
 Carnaval sem carnaval -

 Guias: Almir Siller, Fernando Ferraz 
 e Flavio Negrão R$120,00  
 
 Bicudas Grande e Pequena - 
 Guias: Almir Siller e Luis Carlos Silva R$50,00  
 
 I Jornada Científica - Guia: Maria Fernarda May R$1.000,00  

 Carnaval Passa Quatro/MG - Guias: Antônio Dias,    
 Luis Carlos, Rodrigo Taveira, 
 Simone Leão e Zozimar Moraes R$6.062,00

 Trilha do Ourto - Guias: Milton Roedel R$1.500,00  
 e Willians Sousa

abr/19 Doações Diversas (crowdfunding e outros) R$300,00  
 I Jornada Científica - Guia: Maria Fernarda May R$1.000,00  
 Sub Total R$11.232,00 R$0,00 R$11.232,00
 Saldo Atual   R$26.701,20

ANIVERSARIANTES

2 Paulo Lefevre        
2 Jayme Soares Chaves        
2 Artur Vieira Cardaretti        
4 Martinus van Beeck        
4 Marcelo Regnier        
4 Alessandra Garcia        
4 Michel da Silveira Cardaretti        
4 PAULO TORRES DE CARVALHO BARBOSA      
5 Ana Isabel Aguiar Cabral        
6 Andreza de Almeida e Albuquerque       
7 Rogerio Maurer de Andrade        
8 Horacio Ernesto Ragucci        
9 Diego Rubim Peçanha        
10 Marcia Aranha C da F Costa        
11 Antonio Carlos Fernandes Borja        
11 Luciola Maria V Ferreira        

12 Marluce dos Santos        
12 Melina Monteiro Baptista        
13 Fernanda Quitéria        
13 Geni Souza Barcellos        
13 Alex Mauricio Zamudio Espinosa       
13 MariaCristina de Vasconcelos Guglielmi       
15 Wagner Alves de Sá        
16 Celso Perin        
16 Eduardo Garritano        
16 Paloma Teixeira da Silva        
17 Rosiane de Freitas Rodrigues        
17 Ester Capela        
17 Sanderson R. Cristianini        
19 Norma Nery        
19 Eduardo Alves Pereira        
20 Cláudia Diniz de Menezes Bessa       

21 Alex dos Santos Piculo        
22 GERLANIA MARIA  FERREIRA        
22 Maria da Graça Silva Castro        
23 Tereza de Fátima Batista da Rocha       
23 Laura Pires de Souza Petroni        
24 Nidia Regina de Lima Aguilar Fernandes       
25 Guido Menezes de castro Praxedes       
27 Sônia Bugim Ruel        
28 Lucia da S. Vida Cid        
28 GLENIO BORGES DA SILVA        
29 Lia Selig        
30 Euzalir Santos Dale        
30 Viviana Lorena Vargas Grajales        
30 Elvira Maria Loureiro Colnago 

2 Mônica de Oliveira Vilarim 
2 Vitor Reis da Costa da Silva 
3 Miriam da Glória 
3 Gabriela Dinis 
4 ZUNEIDE ALTOE 
5 Lilian Meissner Correia 
6 Maria Helena Maia Monteiro 
7 Alvaro B de Mello Jr 
8 Leonardo Osório Pelisoli 
11 Cecylia Reis de Lyra 
12 Simone Lopes Guimarães d'Oliveira 

12 Márcia Valéria Faria 
12 Didier Salmon 
14 Daniela de Alcantara Roxo 
15 Felipe Rocha 
16 Yves Lahure 
18 Valter Moreno 
20 Carlos Eduardo Vageler 
21 Edma Menezes de castro 
21 Theresa Coelho Rodrigues 
22 Alexandre Nunes Fialho 
23 Monica Rebelo 

24 Raimundo Nonato Oliveira Camelo 
25 Sueli de Oliveira Spala 
27 João Paulo Cordeiro Souza 
28 Mauricio José Gonçalves 
28 Maria Luisa Azevedo Wernesbach 
29 Ana Claudia de Vasconcelos Campos 
29 Yara Rodrigues de Oliveira Rosa 
30 Luciano Jamas dos Santos 
30 Paula de Almeida Thomé 
30 Katja Christina Heyer 

CHEGANDO À BASE

MARÇO

ABRIL

04222 - Carlos Alberto Cardoso Alves Macedo
04223 - Fátima Iyetunde Oladejo
04224 - Lilian Meissner Correia
04225 - Ana Cristina de Sá Cerqueira

04226 - Afonso Celso Leal Carneiro
04227 - Arthur Cristiano de Oliveira Aguiar Coelho
04228 - Carmem Lucia Guimarães da Silva

Horacio ragucci - Presidente do ceB
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