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2020 até que começou bem... Em janeiro, o CEB foi à Patagônia Argentina, que seria a
primeira de outras excursões internacionais do ano, mas acabou sendo a única. Em fevereiro, o
carnaval trouxe excursões para todos os perfis. Em março, se iniciaram novas turmas do CBM e do
CBC.
Mas aí tudo mudou com a pandemia de Covid-19, ficaram em casa nossos planos de trilhar,
escalar, viajar... O CEB fechou a sede e atividades presenciais foram suspensas. E agora? Diretoria
a postos em reuniões semanais para acompanhar orientações de saúde pública e manter os sócios
em segurança. Em novembro se ensaiou uma retomada gradual, que precisou ser revertida. No
período de isolamento, surgiram as lives com palestras técnicas, formatura de auxiliares de guias,
festas de aniversariantes e festa julina, e até a Confraternização virtual de Natal.
O Boletim registrou tudo, e nesta edição fecha um ciclo: o mandato da Diretoria dos 100
Anos. Reúne os relatos do Rafael na travessia solo Cassino x Chuí, e a conquista do guia Almir na
Pedra do Gato. Na coluna Sobre Mapas e Montanhas, os autores Bruno, Gabriel e Rafael falam
sobre a manipulação de dados geográficos digitais. E na coluna Dicas de Montanha, Enzo dá uma
aula sobre lanterna de cabeça. Presente mais uma vez, a coluna Para Sempre em Nossos
Corações nos traz depoimentos da Sandra Palhano e do Antonio “Siminino” Dias sobre o querido
Egito. A coluna Aconteceu no CEB resume os destaques dos últimos meses, e fechamos com a
tradicional lista dos Aniversariantes do período.
Nossos agradecimentos a cada um que, em sua memória: mantém o olhar pelo montanhismo, sente o cheiro do mato, a dura delicadeza da pedra sob seus pés ou na ponta de seus dedos,
ouve o canto dos pássaros, o sabor por cada momento vivido (inclusive perrengue), em uma respeitosa sintonia pelo que lhe foi e é concedido pela Mãe Natureza!
Boa leitura e até 2021, com esperança de dias melhores e novos encontros!
P.S.: Para rever edições anteriores do Boletim, acesse a Biblioteca Claudio Aranha, em
http://ceb.bnweb.org/bnportal/pt-BR/. Ou no site, em https://www.ceb.org.br/category/boletins/
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A felicidade de quem
completou a travessia
com sucesso!

“

Os únicos presentes do mar são
golpes vigorosos [...] e
ocasionalmente a chance de
sentir-se forte. Claro, eu não sei
muito sobre o mar, mas sei que é
assim aqui. E também sei como
é importante na vida não
necessariamente ser forte, mas
sentir-se forte. Para se testar ao
menos uma vez, para passar ao
menos uma vez, pela mais
antiga das condições humanas,
enfrentando o desaﬁo sozinho,
sem nada pra ajudá-lo, exceto
as mãos e a cabeça.

”

Chirstopher McCandless

Foto: Rafael Damiati

Foto: Rafael Damiati

CASSINO X CHUÍ
A Travessia do Extremo Sul
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Rafael Damiati

Nos últimos anos tive a oportunidade de
participar de diferentes tipos de atividades de
montanhismo, sempre tendo a coletividade como
importante fator comum. Vendo além do legado de
Christopher McCandless e sua máxima de que a
felicidade só é verdadeira se compartilhada, praticar
o montanhismo com outras pessoas não deixa de
ser também uma questão de segurança.
Eu entendo o direito ao risco como um
princípio fundamental do montanhismo, ainda que
em certos casos falte bom senso ao transitar sobre
o limite tênue entre tal direito e colocar outras
pessoas em risco sob este argumento. Planejamento
deve ser, então, a condição essencial para quem
está disposto a se valer do tal direito ao risco e quer

Vento, areia,
tempestade, imensidão
e o abismo horizontal

explorar o mundo das atividades extremas.
O isolamento social, devido à pandemia
da COVID-19, me colocou para refletir e reavaliar
muitas questões, ao viver a privação do contato
físico com amigos, familiares e também dos
momentos ao ar livre. Em uma dessas reflexões,
percebi que gostaria de me testar, fazendo uma
atividade em ambiente remoto, sozinho e de
forma autossuficiente. Assumiria, portanto, todas
as decisões, do planejamento à execução. Queria
saber como iria me comportar, como iria reagir
diante das dificuldades que enfrentaria e o que aprenderia em uma experiência desse tipo.
O local perfeito para isso já tinha passado pela minha mente outras vezes, mas nunca havia
imaginado em fazer solo. E foi lá na travessia Cassino x Chuí, também conhecida como Caminho dos
Faróis. Em 2017 o Francisco Caetano organizou uma atividade teste em Maricá (nessa ocasião
caminhamos 42 km pela areia), pensando em fazer a atividade Extremo Sul posteriormente, o que
acabou não acontecendo.
Para colocar a ideia em prática, passei um bom tempo colocando o planejamento no papel.
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Foto: Rafael Damiati
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Foto: Rafael Damiati

Fiz um estudo minucioso do que seria importante considerar
para a escolha da data, logística, segurança e preparo. O
trabalho foi longo, mas tive o privilégio de aproveitar o
tempo afastado das montanhas para planejar com bastante
tranquilidade. Também pude aplicar conceitos importantes
que trouxe das aulas teóricas do Curso de Formação de
Guias do CEB, que manteve suas atividades teóricas de
forma virtual durante a pandemia.
No final de novembro embarquei para Porto Alegre,
o primeiro passo para encarar a jornada. De lá me desloquei
até Rio Grande, cidade base para o início da travessia. Na
cidade, foz da Lagoa dos Patos, fiz os últimos ajustes logísticos.
Inicialmente eu teria um dia para descansar e fazer os
ajustes finais, mas uma janela de tempo excelente me fez
acelerar o processo e começar já no dia seguinte.
Iniciei meu caminho nos molhes da barra de Rio
Grande. Quem olha rápido pode dizer que dali em diante o
cenário pouco muda. Mas não é só disso que se trata essa
travessia. Não é somente sobre rumar em direção ao sul,
com as ondas quebrando o tempo todo à sua esquerda, e
infinitos grãos de areia sob seus pés, por centenas de
quilômetros. Também não se resume aos quatro faróis e
restos mortais de navios encalhados (são centenas de
naufrágios registrados na região), que servem de pontos de
referência ao longo da jornada. Muito menos se restringe
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Foto: Rafael Damiati

A realidade franca:
encarando as mortes pelo caminho

Acampamento
selvagem próximo
ao Farol Sarita

Farol Verga,
o segundo dos 4!
Foto: Rafael Damiati

Foto: Rafael Damiati

Ultrapassando, sempre
lentamente, o Farol Sarita

aos animais marinhos que
ali sucumbem, encalhados,
aos montes, sucessivamente.
A travessia percorre
a maior faixa contínua de
areia do mundo, localizada
na planície costeira do Rio
Grande do Sul. Existe uma
polêmica sobre ser ou não a
maior praia, pois, a princípio,
mais de uma praia compõe a
faixa de areia: Cassino,
Hermenegildo
e
outras
praias menores. Polêmicas
à parte, a porção sul da
extensa faixa de depósitos
sedimentares
também
abrigou históricas disputas
de território. Com o
estabelecimento do Tratado
de Santo Idelfonso, em 1777,
as terras localizadas entre a
Lagoa Mirim, a Lagoa
Mangueira e a costa
marítima foram denominadas
Campos Neutrais. Estas

Foto: Rafael Damiati

No meio de toda
aquela imensidão, o
Farol do Albardão

No extremo sul
do Brasil, às margens
do arroio Chuí e o
último dos faróis

seriam então terras neutras, que não estariam
sob o domínio de Portugal nem da Espanha, e
que possibilitaram a presença de aventureiros
já naquela época.
Para quem hoje se aventura por lá, é
preciso ter uma boa estratégia. Não existe
infraestrutura urbana além dos quilômetros
iniciais e finais. É preciso então carregar
suprimento o suficiente para todo o caminho, além
dos itens de acampamento. O reabastecimento de
água pode ser feito nos arroios que deságuam no
mar, território convidativo para boas aventuras.
O terreno é relativamente plano, com areia
firme na maior parte do trajeto. Mas não se
engane! O que parece ser plano vira um grande
incômodo quando a quilometragem passa das
dezenas. A variação da maré também pode te
obrigar a caminhar por partes menos agradáveis
do terreno, além da existência de extensos
concheiros, conferindo uma boa dose de desafio.
Por lá é comum ver pessoas fazendo a
travessia de 4x4 e motos. Os mais dispostos
encaram de bike e a pé, a maioria destes com
algum veículo de apoio.
Na caminhada, não demora muito a
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Foto: Rafael Damiati

“O poder da
imaginação nos
torna inﬁnitos”
John Muir

Foto: Luci Bittencourt

aparecer as dores e eventualmente
fazer bolhas nos pés. Eu, que não
costumo fazer bolhas, tive as
primeiras a partir do quarto dia.
Tampouco demora para você estar
isolado. Depois de cerca de 30 km
sentido sul, a presença humana
vai ficando mais escassa. Mas sim,
você acaba encontrando com
pessoas passando de carros,
ônibus, caminhões e tratores. Com
sua areia fina, mas compacta, a
praia serve de via de acesso aos
pescadores e trabalhadores da
floresta de pinus e parques eólicos
nos arredores. Com o passar dos

Laura, eu, Samira e Luci
turistando na Lagoa Mangueira depois
de um dia de caminhada

quilômetros,
o
movimento
vai
diminuindo e você fica com todos
os seus equipamentos, pensamentos,
dores, vento e, ocasionalmente,
algumas horas absolutamente isolado.
A fórmula é simples: caminhar e
pensar por algumas dezenas de
quilômetros. Eis que as dezenas viram
centenas, e você simplesmente continua.
Não é uma caminhada fácil e o cenário
piora se você opta por fazê-la de forma
solo e autossuficiente. Fiz o percurso em
oito dias, respeitando os limites impostos
pelo meu corpo. Nesses dias, percorri
cerca de 245 km. Sim, a distância
percorrida não é necessariamente o
menor caminho (teoricamente 230 km),
considerando as variáveis terreno, maré,

Acampar em
barraca de pescador é saber
aceitar ajuda de bom grado

Foto: Rafael Damiati

concheiros
e
procura
por
acampamentos
minimamente abrigados do vento. A média diária de
30 km com 20 kg nas costas foi bastante razoável
para executar a travessia.
Na segunda metade da travessia, acabei
alcançando e me juntando a um grupo de três gurias
gaúchas que também faziam o trajeto de forma
autossuficiente. Tempo para novas amizades e boas
trocas. O espírito de solidariedade caiu muito bem
em um ambiente como aquele. Alternamos entre os
acampamentos selvagens e aqueles um pouco

Quando a
caminhada ﬁca
crocante
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Foto: Rafael Damiati

estruturados, aceitando de bom grado a
ajuda dos moradores locais e pescadores.
Durante meus passos, infinitos,
não me senti o protagonista dessa
história. O protagonista ali é a praia em
si, que se estende a perder de vista, até
bem longe, até o fim do país. Lá me senti
apenas como mais um componente de
toda aquela imensidão. E senti também
como a experiência ao ar livre pode nos
transformar. Talvez tenha sido a
primeira vez em que eu tenha sentido a
aventura nos moldes do que propaga o
Guilherme Cavallari.
Da mesma forma como saímos,
todos nós que sobrevivemos à
pandemia, diferentes, passei por outra
transformação. Aprendi que passos,
quilômetros acumulados e dores
também são medidas de felicidade.
Entendi que fora das montanhas, o
abismo pode ser também horizontal.
Mas, acima de tudo, percebi que
precisamos mesmo viver um dia após o
outro, focando no presente e sabendo
aproveitar os ventos que sopram a nosso
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Foto: Rafael Damiati

Registrando o início
da empreitada nos molhes
da Barra de Rio Grande
favor. Eles estão sempre lá, mesmo quando
tudo parece estar na direção contrária.
Foi assim na travessia, onde tive os
ventos literalmente me empurrando em
direção ao meu destino, em sete dos oito
dias, mesmo com as dores e o cansaço. Não
foi somente sorte! O bom planejamento foi
fundamental para a escolha da época
adequada, clima favorável, equipamentos
certos e gestão de riscos bem definida.
Apesar de não enxergar na travessia
um ambiente tão inóspito quanto sua
própria fama, o caminho não deixa de ser

Pedra do Gato

Via Três Picos
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Texto e fotos: Almir Siller

uma área remota a ser levada a sério,
com boas pitadas de desconhecido. E
como diz o próprio Cavallari, “no final
das contas, quem explora o desconhecido
é cartógrafo de si mesmo”.
Registro
aqui
meus
agradecimentos aos amigos Francisco
Caetano, Ricardo Barros e Bruno
Negreiros, por serem meus anjos da
guarda ao longo dessa jornada.
Rafael Damiati,
auxiliar de guia do CEB.

Foto: Rafael Damiati

Os cata-ventos gigantes
logo avisam qual força da natureza
fará companhia até o ﬁm

Via Zé Maria

Cume

Já faz algum tempo que olho
para a Pedra do Gato lá de casa, no Vale
dos Três Picos. Pela frente daria para
fazer uma subida que seria a primeira
por esse acesso.
Na verdade, essa face é uma
lateral, pois seu cume é uma longa
cumeada. Nele temos três pontos altos: a
face virada para o Vale dos Três Picos, a
grande rocha que tem bem no meio da
cumeada e o lado virado para os Três
Picos, onde terminam as vias de escalada.
Não sei qual dos três pontos é o mais alto.
O GPS do Wikiloc constatou: (i) no cume
do Vale dos Três Picos, 1.549 m; (ii) a
rocha, 1.547 m e, (iii) o outro lado, não
tenho a altitude.
Eu e o Zezinho, companheiro de
muitas aventuras há mais de 35 anos e
vizinho em Três Picos, fizemos a primeira
investida em 20/06/2020. Abrimos a
primeira parte em mata e chegamos a
uma laje um pouco antes da crista que

09

Almir e Zezinho

atinge a base. Paramos ali, pois era um
dia muito quente e tínhamos compromisso em
casa. Retornamos em 24/07/2020, agora munidos
de uma corda, pois poderíamos encontrar trechos
íngremes em laje; que de fato aconteceu. Após a
laje onde havíamos parado na primeira vez,
começamos a abrir caminho em mata até chegar
próximo à crista. Ali, por sorte, encontramos um
caminho aberto, havia pouco tempo; creio que por
moradores da região para marcar terreno, e que

Amaryllis
na rocha
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nos levou direto à base
da montanha.
Maravilha,
ganhamos um bom
tempo! Ali decidimos
partir para a direita,
descendo um pouco,
acompanhando
a
pedra. Continuamos
para a direita, agora já
passando por lajes e
pequenas subidas em
pedra. Chegamos a
uma subida íngreme, mas com um pouco de
vegetação em mato baixo e bromélias, tendo
pequenos trechos em rocha aberta. Foi por ali que
subimos. Trecho exposto e com cobertura vegetal
frágil. Colocarei, futuramente, um grampo no final
da passagem para evitar que grupos a danifiquem.
Ao lado existe rocha limpa para subir e descer, com
apoio de corda. Dali para cima, trechos bonitos em
pequenas lajes e passagens por vegetação até o cume.
Lá também encontramos um caminho
aberto que deve cortar toda a cumeada. Nunca vi
um caminho tão aberto nesse cume! Pessoas da
comunidade tinham aberto essa trilha pelo Vale do
Jaborandi, totalmente por mato até o cume. Com
eles, possivelmente, foram geólogos que colocaram
marcos de metal; vimos dois. Neles a inscrição:
"TOPGEO BSV, M3228 protegido por lei" com dois
números de telefones. Creio serem de Friburgo.
Fomos ao cume faceado para nosso Vale dos
Três Picos (1.549 m) e a grande rocha no meio da
cumeada (1.547 m). Já tinha ido ao cume várias
vezes, incluindo uma conquista pelo meio da
montanha que dei o nome de "Via Jose Guilherme
Dudu". Mais uma opção de subida a essa montanha

Rota conquistada
que faz parte da divisa entre os vales dos Três Picos
e do Jaborandi, e fica de frente para o maravilhoso
conjunto de montanhas dos Três Picos.
Agora sim fizemos a inauguração: eu,
Roberto Groba e o Marco Aurélio, no dia
12/09/2020! Nesse dia o Zezinho não pôde ir.
Chegamos ao cume voltado para o Vale dos
Três Picos (1.549 m), passamos pela grande rocha
que fica no meio da cumeada (1.547 m) e seguimos
para o cume principal (1.533 m). A trilha que corta
toda a cumeada continua bem aberta. No cume
principal aferimos a altitude, 1.553 m, quatro
metros mais alto que o cume do outro lado da
montanha. Após a curtida de mais uma investida
concretizada
naquele
visual
maravilhoso,
aprontamos a descida que seria feita de rapel
usando a via de escalada "Bode da Tarde",

finalizando assim o circuito da Pedra do Gato
subindo via Três Picos, atravessando toda a
cumeada e descendo para o Vale do Jaborandi.
Já na estrada do Vale do Jaborandi,
paramos em ponte para banho no rio. Continuamos
pela estrada que separa os dois vales; passamos
pelo ponto de entrada na trilha, até chegarmos de
volta à casa do guia, Sítio Tico Tico. Batizamos
nesse dia a via de subida de "Via Zé Maria" em
homenagem ao nosso amigo e também guia do
CEB, José Maria Fagundes da Cruz, infelizmente,
falecido alguns dias antes dessa empreitada.
Almir Siller,
Guia do CEB
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MANIPULANDO
DADOS GEOESPACIAIS
Bruno Negreiros, Gabriel Lousada e Rafael Damiati

Nesta edição vamos nos aprofundar, de
forma mais prática, na manipulação de dados
geográficos digitais. Para quem está perdido com
o assunto, recomendamos a leitura das 3 edições
anteriores deste Boletim, onde explicamos os
conceitos e diferenças entre os mapas tradicionais e
os digitais, além de mostrar exemplos de plataformas
de manipulação simples desses dados.
Os objetos, fenômenos e características
da paisagem existentes na superfície da Terra são
representados pela cartografia, necessariamente,
através de dois tipos de dados: vetoriais e matriciais.
Os dados vetoriais são os pontos, linhas e
polígonos
utilizados
nas
representações
cartográficas. Podemos citar como exemplo: os
pontos cotados, as curvas de nível e os limites
das unidades de conservação, respectivamente.
Já os dados matriciais, também conhecidos como
raster, são aqueles representados por uma matriz
de linhas e colunas, onde cada célula apresenta
um valor numérico. Essas células são os famosos
pixels que observamos ao dar zoom em imagens.
A magia da cartografia digital está
justamente em combinar dados vetoriais e
matriciais para realizar o planejamento e análise
de áreas de interesse. Podemos, por exemplo,
criar nossos próprios mapas para planejar e nos
orientar nas atividades. Exemplos interessantes
de cartas topográficas, não oficiais, mas muito
úteis, podem ser encontradas no Blog Longo
Curso, mantido pelo guia do CEB Ângelo Vimeney
(www.longocurso.com.br/cartas/home).
Vamos partir para algo mais prático?
Imagine que você está se preparando para fazer a
travessia dos Lençóis Maranhenses e começou a
definir a rota que irá percorrer. O seu arquivo de
referência para o planejamento é um tracklog
disponibilizado por um amigo, mas após fazer o
download e analisá-lo no Google Earth, você
chega à conclusão de que gostaria de fazer um
trajeto diferente, visitando outros locais. Como
você está responsável pela logística da travessia,
seria interessante ter esse tracklog ajustado para
a rota que você pretende percorrer, assim como
carregar no seu aparelho de GPS ou aplicativo os
pontos de interesse que irá visitar.
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Esse tipo de análise é muito simples de
ser realizada no Google Earth Pro. Após carregar
o arquivo do tracklog (em formato “.gpx” ou “.kmz”)
no programa, precisamos identificar qual dos
subarquivos marca o caminho a ser percorrido
(vetor do tipo linha). Os arquivos de linha são
representados, no Google Earth, com o símbolo
de três bolinhas interligadas por uma linha.
Confirme se esse é o arquivo certo
ligando/desligando o mesmo no menu à esquerda
e observando o resultado no mapa.
Com o arquivo do seu trajeto identificado,
partimos para as modificações a serem realizadas.
Você pode fazer isso através de uma inspeção
visual na imagem, apenas olhando por onde
pretende caminhar, ou seguindo coordenadas de
pontos que você eventualmente possua. Nesta
prática, vamos imaginar que você queira modificar
o seu trajeto para visitar algumas lagoas que
disseram ser imperdíveis.
Para plotar as coordenadas no
mapa, observar a localização das
lagoas e definir o seu novo percurso,
iremos utilizar o botão de criação de
marcadores. Identificado por um alfinete
amarelo na porção superior da tela, o
botão “Criar Marcador” abre uma caixa
de diálogo para a inserção das
coordenadas do ponto de interesse a
ser criado. Também permite que seu
nome seja modificado. É importante
prestar atenção se as coordenadas que
você possui estão no mesmo sistema
de coordenadas configurado na sua versão
do Google Earth. Caso não estejam, isso
pode ser facilmente modificado na aba
Ferramentas / Opções. Mas não se
assuste! Sistema de coordenadas é
papo para edições futuras do Sobre
Mapas e Montanhas.
Outra opção é escolher os pontos
diretamente através da observação da imagem
de satélite. Nesse caso, basta arrastar o marcador
para o local desejado, apenas clicando em seu
ícone e o movimentando para o local de destino.
Após criar todos os pontos a serem incluídos no

novo trajeto, é hora de começar a traçar a rota a
ser percorrida, através do botão “Adicionar
Caminho”, na parte superior da tela. Escolha um
nome para esse trajeto e através de cliques na
imagem vá definindo por onde sua rota irá seguir.
Lembre-se que esse trajeto deve ser feito com
cautela, observando as informações que você
consegue extrair da imagem, pois você precisará
percorrê-lo depois. Por último, na aba “Estilo/Cor”
da janela de criação de caminhos, é possível
alterar a cor e espessura do trajeto criado,
facilitando sua visualização.
Com a rota definida e os pontos de
interesse criados, basta salvar o arquivo e

carregá-lo em seu aparelho de GPS ou aplicativo
de preferência. Vale observar que o Google Earth
trabalha em um sistema de organização por
pastas, então é recomendável que você: (i) crie
uma pasta para o seu projeto, (ii) uma subpasta
para os pontos e, (iii) outra para os trajetos. Os
arquivos que você criou podem ser colocados dentro
das respectivas pastas apenas arrastando-os para o
local de destino no menu lateral esquerdo.
Para salvar o arquivo final, basta clicar na pasta
do seu projeto e, em seguida, na opção “Salvar
Lugar Como”.
Por fim, também recomendamos que você
planeje uma atividade incrível e nos convide. Partiu?

Identificação do tipo
de arquivo vetorial de linhas
no Google Earth.
Destaque em vermelho para o
botão "Adicionar Marcadores" e
em azul para o botão "Adicionar
Caminho" no Google Earth Pro.

Interface para criação de marcador no
Google Earth Pro.

Bruno Negreiros,
Engenheiro Ambiental
e sócio do CEB.

A linha em laranja representa o tracklog original.
Em azul podemos observar o novo percurso definido, passando
pelos pontos de interesse marcados (alfinetes amarelos).

Gabriel Lousada,
Geógrafo, mestre em Geografia
e sócio do CEB.

Rafael Damiati
Geógrafo, mestre em Sensoriamento
remoto e Auxiliar de Guia do CEB.
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LANTERNA DE CABEÇA

O que você precisa saber
na hora de comprar uma?
Enzo Baiocchi

A lanterna de cabeça, também
conhecida em inglês como headlamp, é mais
um item indispensável na mochila, que não
pode faltar mesmo se a caminhada ou escalada
for programada para acontecer apenas durante
o dia. Nunca se sabe... imprevistos acontecem, e
ela deve estar lá, pronta para uso e sempre
com pilhas reservas!
A grande vantagem da lanterna de
cabeça em relação às lanternas convencionais
de mão é óbvia: você fica com suas mãos livres
para fazer o que bem entender com elas, seja

Dica nº 1

INFORME-SE PRIMEIRO E
COMPRE UM PRODUTO DE QUALIDADE

Como sempre, a opção por um produto
de qualidade é a melhor. Mas atenção:
informe-se primeiro. Lanternas de cabeça de
boa qualidade não são baratas. Há muita
inovação e tecnologia no produto, sem falar na
questão da marca famosa, que influenciam no
preço final.
Recomenda-se pesquisar bem antes e
conversar com pessoas que conheçam o histórico
do fabricante, da marca e do modelo em questão,
antes de fechar a compra. Mesmo grandes
marcas podem ter modelos que não deram certo
ou que apresentaram algum defeito ou problema
de fabricação (conheço relatos de amigos do
CEB que já tiveram problemas com lanternas
de marcas conhecidas). Por vezes, determinado
modelo simplesmente não deu certo...
Há muitos fabricantes e marcas
disponíveis no mercado. As marcas mais
conhecidas e famosas de headlamps são: Beal,
Black Diamond, Edelweiss, Fenix, Lupine,

A francesa PETZL é uma das marcas
mais tradicionais e conhecidas
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na caminhada, seja na escalada. Por isso ela
se tornou item indispensável e obrigatório
entre os praticantes de montanhismo e de
outras atividades outdoor. Mas, quem ainda
não comprou uma, ou pretende trocar a sua
por outra nova, logo se pergunta quais
seriam os modelos, marcas, detalhes e
especificações técnicas que são importantes
para serem levados em consideração
Aqui vão algumas dicas e
orientações para ajudar na escolha, no uso e
na manutenção.

Fonte: www.petzl.com [adaptação do autor]

Petzl, Princeton Tec, Silva, entre outras. No
entanto, o que conta não é apenas a marca,
mas, principalmente, a especificação técnica
de cada modelo e, acima de tudo, o uso que
você pretende fazer do material.
Por certo, há diferentes modelos com
características específicas e apropriadas para
cada tipo de atividade e ambiente outdoor
(caminhada, escalada, corrida, ciclismo,
canoagem, espeleologia, pesca, mergulho etc.).
Resumindo: a oferta é grande e isso pode ser
um desafio na hora de escolher. Não compre a
primeira lanterna que você viu na loja, só
porque achou a cor bonita ou o design arrojado.
Corre-se o risco de pagar por uma coisa que
não necessariamente irá atender às suas
necessidades.
Dentre as especificações técnicas mais
importantes destacam-se: a impermeabilidade
(proteção contra poeira e água) e a luminosidade
(alcance do fluxo luminoso em metros). Há,
ainda, outros atributos fundamentais a
considerar, tais como: peso, modo de
fornecimento de energia (pilhas ou bateria fixa
recarregável), alças-elásticas para prender a
lanterna na cabeça (duas ou três alças),
proteção contra quedas e à prova d’água, tipo
de uso (atividade e ambiente outdoor, como
vimos acima)... e, claro, o preço!
A seguir, veremos duas das principais
características com nossas dicas para escolher
uma lanterna de cabeça de qualidade.

Aqui vemos o modelo ACTIK (86 g e 350 lúmens)
indicado pela própria fabricante para atividades de outdoor
em geral (mountaineering, hiking, running, backpacking).

Dica nº 2

IMPERMEABILIDADE

Dica nº 3

LUMINOSIDADE

Lanternas de cabeça são aparelhos
eletroeletrônicos e, como tais, avessos à sujeira e
umidade. O pior que pode acontecer com a lanterna
é ela perder o seu desempenho ou até mesmo parar
de funcionar de vez por causa da penetração de
partículas sólidas (areia, barro ou poeira) e
infiltração de líquidos (água ou suor). A vida útil da
lanterna está diretamente relacionada à sua
capacidade de ser impermeável e resistente a esses
elementos.
Quando se fala em impermeabilidade dois
códigos são importantes e costumam ser mencionados
nas embalagens e manuais técnicos dos melhores
modelos. São eles: IP67 e IP68, entre outras
combinações possíveis. Mas o que significam
exatamente esses códigos?
O chamado grau ou classe de proteção IP
(em inglês, Ingress Protection ratings) é um código
padrão definido internacionalmente pela Comissão
Eletrotécnica Internacional (IEC, em inglês) com
base na norma IEC60529. São diferentes graus de
proteção de dispositivos eletrônicos (que valem para
headlamps, GPS, celulares etc.) contra a penetração
de elementos externos como água e líquidos em
geral, ou poeira e objetos sólidos em geral (fonte:
www.iec.ch/ip-ratings).
O código padrão IP contém dois números
(sempre algarismos arábicos, de forma crescente no
grau de proteção, de 0 a 6 para poeira, e de 0 a 9 para
água). O primeiro define o grau de proteção contra
partículas sólidas, enquanto o segundo, o grau de
proteção contra líquidos.
Assim, no caso concreto dos códigos IP67 e
IP68, o algarismo 6 em ambos representa o grau

Modernamente, as lanternas de cabeça das
melhores marcas são todas com lâmpadas LED
(diodo emissor de luz), que têm uma alta luminosidade
com longo alcance, ao mesmo tempo com baixo
consumo de energia, e podem ter uma vida útil
quase indeterminada (muitas superiores a 50.000
h/luz de funcionamento contínuo). Além disso,
muitos modelos vêm também com uma lâmpada
LED auxiliar vermelha, que tem por objetivo
melhorar a visibilidade à noite, ou ainda com névoa
ou neblina, tornando a visão noturna mais
contrastada e menos intensa, especialmente dentro
da barraca, além de não acordar o/a companheiro/a.

máximo de proteção e indica que o aparelho é à
prova de poeira, ou seja, é totalmente vedado contra
partículas sólidas. Já no segundo número do código,
os algarismos 7 e 8 determinam, respectivamente,
que (7) o aparelho está protegido contra os efeitos da
imersão temporária na água, ou que (8) o aparelho
está protegido contra a imersão contínua na água.
Em ambos os casos a profundidade é definida pelo
próprio fabricante. Ainda existe um último algarismo (9), mas que não se aplica às lanternas de cabeça,
pois trata de uma proteção específica contra jatos de
vapor e de alta pressão. O comum nos melhores
modelos é variar entre 7 e 8, que são os níveis mais
elevados para o emprego normal desses aparelhos.
Vale ressaltar que o algarismo 0 indica que
não há proteção. Nesses casos, o mais comum é o
fabricante sequer mencionar o código IP do aparelho.
Ainda existe a possibilidade de o fabricante inserir a
letra X no lugar do algarismo, o que significa que
não há informações disponíveis (falta de informação)
para especificar um grau de proteção em relação a
um dos critérios.
Assim, no código IPX8, não há informação
sobre a proteção contra poeira, enquanto o algarismo
8 indica alto grau de proteção contra infiltração de
água (o produto é à prova d’água). Mais adiante
veremos uma imagem da embalagem da lanterna
Black Diamond, modelo Spot 300, onde na frente
aparece o código IPX8.
Convém, como sempre, consultar o manual
técnico que acompanha o produto e ler as
especificações e conselhos do fabricante, bem como
os termos de garantia. Vale lembrar que o uso
prolongado, o mau uso ou má conservação e a
exposição do aparelho a situações extremas de frio e
calor aumentam o desgaste das peças e podem
reduzir consideravelmente a capacidade de proteção
original.

Os LEDs brancos têm brilho intenso e muita
luminosidade, embora muitos modelos permitam
regular essa intensidade, ajustando o cone de luz
individualmente, dependendo se você deseja apenas
iluminar a área próxima, distâncias médias ou a
distância máxima permitida pelo modelo, e, com
isso, controlar o consumo de energia da bateria.
A propósito de fontes de energia, se a lanterna
for à pilha, dê preferência para as alcalinas ou,
ainda, os modelos de lítio (p. ex. Duracell Lithium ou
Energizer Ultimate Lithium), especialmente para
zonas de alta montanha e locais frios. Além disso,
essas pilhas também são indicadas para uso em
aparelhos de alta tecnologia ou com grande consumo
de energia (como headlamps, GPS, MP3 etc.). Em
comparação com as pilhas alcalinas comuns, as
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pilhas de lítio (mesmo as pequenas, tipo AAA)
chegam a durar 6 vezes mais, pesam menos, têm
maior vida útil, se devidamente armazenadas, e
garantem um bom desempenho mesmo em
temperaturas extremas entre -40°C e 60°C
(fonte: www.energizer.com/batteries/energizerultimate-lithium-batteries).
Agora vamos falar um pouco sobre o
estado da técnica... A tecnologia na fabricação de
lâmpadas LED evoluiu muito nos últimos anos.
Atualmente, o que há de mais moderno em
lâmpadas LEDs é o tipo “Cree XM-L U4”,
também conhecidas apenas como geração
“LED-Cree”. Ela tem um desempenho muito
superior ao LED comum, com eficácia
de 100 lúmens por watt, amplo ângulo
de visão e vida útil ilimitada (fonte:
www.led-tech.de/en/CREE-XM-L2-U4-on-Star-PCB).
Este tipo de LED está sendo usado nos modelos de
headlamps mais modernos.
Agora, no que diz respeito à luminosidade,

é importante você verificar o número de lúmens
fornecido pelo fabricante, e que geralmente fica
estampado em destaque na embalagem do produto
A luminosidade (ou fluxo luminoso) é

Headlamp Black Diamond
modelo Storm 400 com LED-Cree

Fonte:
Internet e blackdiamondequipment.com
[adaptação do autor]

Detalhe da embalagem da headlamp
Black Diamond modelo Spot 300

oferecem esse controle manual da intensidade da
luz. Nas embalagens e nos manuais costuma haver
um esquema ou gráfico explicando a relação entre
intensidade e alcance da luz, de um lado; e o
consumo de energia e consequente duração da
bateria (nova) em horas, do outro. Lembre-se: à
medida que ela vai descarregando, os parâmetros de
luminosidade e alcance diminuem. Ou seja, utilizar
pilhas já usadas significa ter menos luminosidade e
um alcance menor!
No contexto da iluminação (tecnicamente,
na fotometria, que é o ramo da óptica que estuda a
medição da luz visível e como seu brilho é percebido
pelo olho humano), há, ainda, outras duas unidades
de medida padrão do Sistema Internacional de
Unidades que precisamos comentar: candela e lux.
•A candela (cd) mede a intensidade da luz.
O valor da candela é medido a partir da potência
irradiada por uma fonte luminosa em
determinada direção. Uma vela comum acesa
produz aproximadamente 1 cd de intensidade
luminosa. Só para se ter uma ideia do avanço
no estado da técnica, a lanterna Lupine,
modelo Betty RX, considerada top de mercado,
produz incríveis 25 mil candelas!
•O lux (lx) mede o fluxo luminoso que incide
em determinada área (isto é, a intensidade
luminosa ou iluminamento), que é a incidência
perpendicular de um fluxo luminoso de 1
lúmen sobre uma superfície com 1 metro

quadrado (1 lx =1 lm/m2). Para os olhos
humanos, é a percepção da intensidade
luminosa que incide sobre um objeto ou
superfície, criando o feixe de luz.
Entretanto, no que diz respeito às lanternas
de cabeça, os fabricantes não costumam fornecer
os valores em lux, mas apenas em lúmen (nossa
pesquisa revelou que o site da fabricante alemã
Lupine fornece também em cd e, em alguns casos,
também em lx). Isso ocorre porque os valores em
lux não são considerados como apropriados para
avaliar o brilho de uma lâmpada na prática, já
que o iluminamento (ou iluminância) só é medido
em um único ponto a uma distância definida da
fonte geradora de luz. Dessa forma, quanto mais
focalizada a luz, maior o valor de lux, o que nem
sempre é o resultado que queremos medir na
prática (p. ex., uma caneta-laser produz um valor
de lux extremamente alto sobre determinada
superfície, mas não serve para iluminação de
atividades outdoor). Já a candela é apenas uma
medida genérica de intensidade da iluminação,
mas que não informa, por exemplo, quanta luz é
emitida durante certo tempo em determinada
direção. Assim, o lúmen se tornou mundialmente
a medida padrão de referência para se determinar
o fluxo luminoso de lâmpadas em geral, pois
indica quanta luz perceptível aos olhos humanos
uma fonte geradora de luz pode emitir por
unidade de tempo em alguma direção.

Medição do fluxo luminoso por unidade de área
Fonte: Internet e petzl.com
[adaptação do autor]

Fonte: Internet
[adaptação do autor]

medida em lúmen (lm), que é uma unidade de
medida padrão do Sistema Internacional de
Unidades. Tecnicamente, lúmen é a unidade de
medida do fluxo luminoso, que indica quanta luz
uma fonte geradora de luz emite por unidade de
tempo (popularmente chamado de “brilho” da
fonte de luz). Na prática, quanto mais lúmen, mais
luminosidade haverá e maior será o alcance do
fluxo luminoso em metros. Mas atenção: duas
lanternas com a mesma capacidade de lúmen não
iluminam necessariamente da mesma forma. A
depender do modelo, o cone ou feixe de luz (light
beam, em inglês) pode ser mais amplo ou mais
estreito. Assim, em dois modelos diferentes de
lanternas, mas ambos com 200 lm, um pode ter
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maior abertura do feixe de luz, mas menor alcance,
enquanto o outro, com menor abertura do feixe de
luz terá maior alcance (isso pode ser decisivo, p. ex.,
durante uma escalada noturna em que o escalador
precisa encontrar um grampo que está longe dele).
Há modelos que permitem a regulagem da abertura
do light beam, da mesma forma que a intensidade
do fluxo luminoso (apertando o botão aumenta-se
ou diminui-se a luminosidade, i.e., mais ou menos
lúmens).
Além disso, deve-se ter atenção que ao usar
a lanterna no modo máximo de luminosidade a
bateria vai durar menos tempo (ou menos ainda, se
estiver frio e as pilhas não forem de lítio, ou se as
pilhas já foram usadas). Daí porque muitos modelos

Geralmente, costuma-se considerar uma
boa lanterna de cabeça para a nossa atividade de
montanhismo a partir de 150-200 lúmens. Há
modelos mais sofisticados (e caros!) com maior

potência (mais que 200 lúmens). No topo da
categoria, por exemplo, podemos encontrar a
lanterna da marca alemã Lupine, modelo
BettyRX, que oferece incríveis 5000 lúmens,
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25.000 candelas e alcance de 320 metros, muito
boa também para ciclismo. Interessantíssimo
o site do fabricante que oferece um teste noturno
real (realizado em uma estrada de terra
dentro de uma zona de floresta) sobre a
luminosidade e alcance de cada modelo (veja, por

exemplo, o teste feito para o modelo Betty:
www. lupine.de/products/headlamps/betty/dimmlevels).
Quem ainda está com dúvidas sobre o alcance da
luminosidade de cada lanterna em um contexto
real, vale a pena acessar o link para fazer o teste.
Coisa de alemão!

Headlamp Lupine modelo Betty (top da categoria)

Para sempre em

Ns Cações

Eval para a família,
Egito para o mundo!

Fonte: www.lupine.de
[adaptação do autor]

Texto e fotos: Sandra Palhano

Dica nº 4

USO E MANUTENÇÃO

Antes de qualquer excursão verifique se as
pilhas em uso ainda estão boas (não esqueça de
levar pilhas novas reservas!), e se a lanterna está
funcionando perfeitamente. Verifique também o
ajuste das fivelas na cabeça. Já deixe tudo pronto e
em condições de uso.
Em caso de névoa ou neblina a lanterna
deve ser apontada para baixo, para evitar o reflexo
da luz no rosto (o mesmo ocorre quando dirigimos).
Se o modelo não permitir o ajuste da altura na
testa, o melhor a fazer é retirá-la da cabeça e
segurá-la com a mão para iluminar apenas o chão
à frente (o mesmo princípio do farol de neblina dos
carros). Em noites que houver muitos insetos nas
trilhas de mata fechada e que são atraídos pela luz
branca, pode-se optar por caminhar com a luz
vermelha, desde que com segurança, de modo a
evitar a nuvem de insetos no rosto.
Após o uso é sempre bom passar um pano
úmido na parte externa da lanterna, de modo a
retirar a oleosidade do suor acumulado, resto de
protetor solar e poeira. Cuidado para não arranhar
a lente (use um pano limpo e macio). Deixe a
lanterna secar à sombra. Não se esqueça de retirar
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a bateria ou as pilhas após o uso, para evitar o risco
de vazamento dentro da lanterna.
São essas as dicas, informações e
orientações gerais sobre lanternas de cabeça.
Há, sem dúvida, muito mais a ser dito.
Mas o espaço da nossa coluna é limitado, e já
estamos “esticando” bastante. Não indicamos uma
marca nem modelo específico de lanterna. Quem
tiver interesse em acessar mais informações sobre os
diversos tipos de lanternas de cabeça, especialmente
sobre uma comparação entre os principais modelos
no mercado, sugerimos o seguinte site (em inglês):
www.cleverhiker.com/headlamps.
E para terminar alguns agradecimentos...
Como este é o último artigo do ano, gostaria
de agradecer os comentários e as sugestões do
amigo e guia Francisco Caetano, que desde o
primeiro artigo publicado nesta coluna vem
realizando, gentilmente, o trabalho de revisão
técnica dos textos. À equipe da comissão editorial
(Dôra, Lucia, Lucinda, Márcia e Patrícia) o meu
agradecimento pelo árduo trabalho à frente do
Boletim e pela revisão dos artigos. Valeu! Até o
próximo artigo. Feliz Ano Novo a todos e todas!
Enzo Baiocchi,
Sócio do CEB

Era um montanhista curioso, generoso, passava
dicas, convidava para as “roubadas”e estava sempre à
disposição para ajudar.
Lembro que quando conhecemos o veterano
Francisco Vasco, ficamos sabendo de sua participação em
várias conquistas do CEB. Logo veio a ideia de refazer
algumas: Via Manoel de Moraes em Santo Antonio do
Imbé – RJ, Pedra Lisa em Campos dos Goytacazes – RJ,
e Agulha Itacolomi em Magé – RJ.
Para Agulha do Itacolomi, ele chamou uma
galera; alguns toparam o desafio e chamaram outros
amigos, foram várias investidas. Sem nada combinado, a
recuperação da via na Agulha do Itacolomi virou um
evento interclubes: CEB (Egito, Simone Leão e eu); CEC
(Ricardo de Morais e Sérgio “Bula”); CEG (Mario Senna
e Juratan); CERJ (Marilene, Rodrigo Demutti e Waldecy
Lucena) e o Light (Eduardo RC). Não fomos os primeiros
a chegar no cume, mas isto não importava para ele. Em
08/04/2001, guiados pelo Eduardo RC, Egito, Mario
Senna e eu fizemos o cume da Agulha do Itacolomi.
Viajando pelo interior do Espírito Santo, após
passarmos pela Pedra Azul e a Pedra do Forno, vimos
pela 1ª vez o Pico do Itabira. Ficamos impressionados
com sua imponência! Indagamos na região e conhecemos
o Sr. Rafael (que era criança quando os escaladores do
CERJ chegaram ao cume), que gentilmente nos ofereceu
o quintal para quando quiséssemos voltar.
Nós voltamos, e mais uma vez Egito convidou
para mais uma roubada: a via Silvio Mendes, em 2001 e
2002, estiveram lá conosco Eduardo RC (Light) e
Zozimar Moraes (Menudo, do CEB).
Um dia levamos um susto, RC estava subindo
uma escada de ferro fixada só na parte de cima, quando
ela fez um movimento brusco. Achamos que iria despencar... Ficamos preocupados, chamamos pelo RC e ele não
respondia. Ficou mudo! Até que se acalmou e deu sinal
de vida. Depois ele prendeu a escada que ficou firme para
subirmos. Não conseguimos fazer cume.
Em 01/05/2003, guiados pelo Pedro Bugim,
Egito e o Menudo chegaram ao cume. Em 10/2003
retornaram, desta vez com o Antônio Dias. Queriam
dormir no cume, mas não conseguiram; passaram uma
noite tensa, se prenderam em arbustos bem duvidosos.
No dia seguinte fizeram o cume e comemoraram a aventura!
Na região do Pico do Marins, fizemos várias

excursões e também passamos por
vários perrengues: dificuldade com
água, chuva de granizo e tempestade
com muitas goteiras na barraca. Chegamos
em dois cumes inéditos para nós: Maria
(04/2001) e o Mariana (04/2003),
conquistas do Maeda. Porém, o objetivo
principal era o “Focinho de cão”, como
era conhecido pelo pessoal da região: um
conjunto de pedras numa crista, que
dependendo do ângulo tem o perfil de
um focinho de cão. Devido às
dificuldades de acessá-lo, ele passou a
tarefa para o Jorge Campos, que fez
algumas tentativas com o pessoal do
CEB, mas sem sucesso!
Hoje, tenho certeza que ele,
finalmente, chegou ao cume desta
montanha e chamou a galera do andar
de cima, pra ir com ele.
Conviver com ele foi um
presente de Deus! Saudades....
Sandra Palhano,
Guia do CEB
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Eval Egito

Antonio Dias
Era uma pessoa que vivia de aventuras, literalmente. Conhecido
de longas datas no CEB,vivemos muitas aventuras juntos. Uma das
primeiras que lembro, foi nossa viagem a Chapada Diamantina, sem
conhecer nada. Eu, ele, Menudo e o Dórea. Depois de muita “fuçação”,
conseguimos fazer a Cachoeira da Fumaça, por baixo e por cima.
Outra vez, fomos para Lençóis Maranhenses, saindo de São
José de Ribamar até Primeira Cruz, de barco,e de lá para Santo Amaro
do Maranhão; depois,em um jipe, fomos até Queimada dos Britos.
Uma coisa ele não gostava: de muita gente por perto.
Quando isso acontecia, abortava a missão.
Era um aventureiro por natureza, não sossegava enquanto
não realizava seu intento. Exemplo disso foi escalar o Picú, em
Itamonte (MG), pela primeira vez, pela via do Naval.
Uma das coisas que perseguia era subir a Agulhinha do
Vento, conquista do Minchetti, em Piquete (SP). Tentou várias
vezes, mas como a região é de difícil acesso, não conseguiu. Fez
várias tentativas com membros do clube, inclusive comigo pela
primeira vez, que sondamos a área.
Vai fazer falta na roda de amigos que gostavam dele.
Antonio Dias,
Guia do CEB

Aconteceu no CEB

21.10 | LIVE DO ANDRE´ ILHA

17.12 | Confraternização de Natal do CEB
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CONSELHO FISCAL
Presidente: Adilson Rodegheri Peçanha
Secretário: Fernando Esteves
Conselheiro: Ana Maria Xavier
Suplentes:
Zilda Magalhaes
Marcia Cristina da Costa
Rodrigo Taveira

CONSELHO DELIBERATIVO
Presidente: Francesco Berardi
Membros Natos:
Antonio Candido Dias
Claudio Rodrigo Taveira Santos
Mary Sebastiana Aranha Rossi
José Pelaio Teixeira Gonçalves
Simone Hénot Leão

Diretia CEB 101 an
Em 26/11/2020 foram eleitos: Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Técnico
para o mandato 2021-2022; e Conselho Deliberativo para o mandato 2021-2024.

Presidente: Horacio Ernesto Ragucci
Vice-Presidenta: Karen Chris Silva
Diretor Técnico: Eduardo Lopes
Diretor Administrativo: Enzo Baiocchi
Diretora de Comunicação Social: Lucia Maria Santos
Diretora Social: Maria Auxiliadora Nogueira (Dora)
Diretor Financeiro: Henrique Fleiuss C. Prado
Diretor de Meio Ambiente: Joel Pinheiro
Primeiro Secretário: Milton Roedel Salles
Segundo Secretário: Maria Fernanda Patricio
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CONSELHO TÉCNICO
Presidente: Ricardo dos Santos Barros
Secretário: Ernane Barreto Wermellinger
Conselheiros:
Jorge Campos Júnior
Claudia Bessa Diniz de Menezes
Maria Nasaré F. Monteiro
Conselheiros Suplentes:
Alexandre Ciancio
Francisco Carlos Caetano
Henri Sidney Ndione

Membros:
Antonio Carlos Borja (Wally)
Claudia Bessa Diniz de Menezes
Fernando Roberto Esteves
Adilson Rodegheri Peçanha
Angelo Vimeney
Luiz Fernando Fernandes Pimentel
(Secretário)
Milton Roedel Sales
Pedro Bugim Ruel Vergnano
Ricardo Moreira Barbosa
Silvia Maria de Almeida
Regina Cele
Almir Siller de Abreu
Tarcisio Neves
Zilda Magalhaes
Lucia Maria Santos
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03 Humberto Fortuna de Mendonça
04

NOVEMBRO

05
07
09
10
11
12
13
15
16
17

05
10
14

DEZEMBRO
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24

17
18
19
20

21

Marcelo Morgado
Mauricio Carvalho Carneiro da Silva
Lucia Maria Pinto Maciel
Clovis Jose Fitarelli
Mao Brasil
José Barreiros Manso Filho
Fernando José de Magalhães
Maria Hermoso Cristobal
Christophe Nonato Lahure
Regina Célia Torres Almeida da Silva
Daniele Rausis Lobos
Abelardo Francisco Walsh
Marcia Maria Guimarães Pinheiro
Suzanna Carreiro Calache
Manoel da Silva Gonçalves
Alexandre Souza Faia
Antonio Augusto Campos
Raí Mariano Quintas

Monique Perin
Livio Cesar Torres Peçanha
Henri Sidney Ndione
Laís D. Dias
Julie Medeiros
Henrique Petrucci
Marcos da Silva Bugarin
Silvio Figueiredo Lima Filho
Alexandre Ciancio
Maria Paula Miranda Lopes
Sandra Pereira Palhano
Vitor Coutinho Braga
Marco Antônio Gonçalves Garcia
Almir Siller de Abreu
Wilson Abdo Abugeber
Catarina Faria Azevedo
Thiago César da cruz

18
19
19
22
23
25
26
28
29
30

22
24
25
26
27
30
31

Solange Maria de Almeida
Flavio dos Santos Negrão
Vitor Cabral Pontes de Carvalho
Meike Thrum
Reginaldo José Taucei
Lucimeire Silva
José Carlos de Oliveira
Sueli Ferreira da Cunha
Paulo Victor Almeida de Sousa
Telma Maria de Oliveira Javoski
Luiza Maria Santana
Juliana de Andrade Marques
Felipe Lacerda Martins
Daniela Peixoto Tavares
Regina Esther Erthal
José de Alencar Silva Júnior
Rita de Cassia Vieira Gaspar
Marcelo Byrro Ribeiro

Henrique Limaverde Cabral de Lima
Renato Pereira Bellizzi
Thiago Rocha Haussig
M. Dalva M. Gonçalves
Paulo Roberto Muniz
Natalia dos Santos Dias
Patrícia Torres Reis da Costa
Fernando Dinis
Philippe Pierre Guinet
Renata Cabral
Danielle de Castro Petralha
Renato Rodrigues de Lyra
Sônia Ragucci S. Freire

Maico do isto

Fotos e poema: Lucia Santos

Eu fotografo um instante que se torna perene
Tantas cores, luzes, formas e elementos diferentes
Transformo o momento banal em ritual solene
Com reflexos de dias e noites, nascentes e poentes

Num inesperado período de quarentena
Me posiciono no mesmo ponto da janela
Admiro na montanha o Cristo que acena
E cada vez mostra a paisagem mais bela

Este papo ingênuo pode ser uma metáfora para a vida
Mosaico de alegria e amor, mas também ódio e guerra
Nossos atos vão e voltam, não são apenas viagem de ida
Quando entendemos que somos poeiras no grão da Terra

O olhar desatento vê a selva de pedra, o concreto
Mas com a mente podemos abrir nosso horizonte
Concluímos que o caminho da vida nunca é reto
E enxergamos muito mais coisas, logo ali adiante

Desejo empatia e otimismo, sem deixar a luta de lado
Cultivando o sempre atual mens sana in corporis sano
Quero não só “feliz novo ano”, mas bom senso redobrado
Está em nossas mãos lapidar um bem melhor ser humano!

A história do
montanhismo no
Brasil e do CEB
eternizada.

Garanta seu exemplar!
PONTOS DE VENDAS:
Secretaria do CEB
Av. Almirante Barroso, 2 - 8º andar
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Tel.: (21) 2252-9844
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