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 Esta edição é dedicada a uma pessoa muito especial. 
Italiano, tímido na fala, mas audaz na caminhada e escalada, 
conhecido como “Lobo da Montanha”, Francesco Berardi é 
referência no montanhismo. No CEB, por diversas vezes foi 
presidente, vice-presidente e diretor, e é sócio benemérito. 
Em 2016 recebeu o prêmio Mosquetão de Ouro, categoria 
Vida na Montanha, concedido pela Confederação Brasileira 
de Montanhismo e Escalada (CBME).
 Em 2020 completou 50 anos de guia do CEB e 80 anos 
de idade, mas devido à pandemia não pudemos comemorar 
como ele queria. Sim, apesar da timidez, o “carcamano” 
queria uma festa. Como isto não foi possível, sua mais 
constante parceira de atividades, a guia Claudia Bessa, 
tomou a iniciativa de buscar depoimentos de amigos e                           
companheiros de aventuras, os quais estão reunidos aqui, 
assim como uma linha do tempo com as conquistas desta 
lenda viva do Montanhismo. Ele também já foi destaque em 
outras edições, como o Boletim de maio/junho 2010, e           
certamente merece muito mais!
 Além do “Especial Berardi”, o Boletim traz as colunas 
Dicas de Montanha e Sobre Mapas e Montanhas, com informações 
educativas para os montanhistas. E fechando esta edição, 
apresentamos a lista dos aniversariantes do período. 

Editorial

Boa leitura!
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 Relembre momentos mais marcantes da carreira da “Lenda do Montanhismo” 
como carinhosamente chamamos.

Claudia Bessa

influenciaram várias gerações 

08/09/74 - Fissura Oito de Setembro
Parque Nacional da Tijuca, Pedra do Conde

01/01/76 - Agulha Beija-Flor 
Parque Nacional da Serra dos Órgãos 

15/04/76 - Pedra das Antas
Parque Estadual (PE) dos Três Picos

16/04/76 - Pedra Caixinha de Fósforos
PE dos Três Picos 

17/04/76 - Pico Maior do Vale dos Frades 
Teresópolis

29/07/76 - Pedra do Lagarto
Domingos Martins (ES)

21/10/77 - Paredão Atlântico
Parque Estadual da Serra da  Tiririca (PESET)

06/02/78 - Pedra Pontuda – Castelo (ES)

21/10/78 - Paredão Armindo Martins – PESET

26/05/79 - Variante Romeu Moreira – PESET

23/07/79 - Pico do Caraça – Caraça (MG)

11/08/79 - Paredão Ilton de Oliveira
Morro da Panela (Jacarepaguá)

03/11/79 - Pedra Verde ou Pedra Mãe
PE do Desengano

15 a 19/11/79 - Via Pico de Catas Altas
Caraça (MG)

Seus feitos inspiraram e

15/05/1968 - Ingresso no CEB

1970 - Guia Comissionado do CEB

1972 - Forma-se Guia pela Federação 
Carioca de Montanhismo

O começo da história no CEB Década de 70 vieram as conquistas
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Rapel no Dedo de Deus
PARNASO  17/09/1972 
Rapel no Dedo de Deus
PARNASO  17/09/1972 
Rapel no Dedo de Deus
PARNASO  17/09/1972 

Mário Arnaud, Berardi e
Antônio no Cume do Lagarto
PE da Pedra Azul

Mário Arnaud, Berardi e
Antônio no Cume do Lagarto
PE da Pedra Azul

Mário Arnaud, Berardi e
Antônio no Cume do Lagarto
PE da Pedra Azul

Pedra Bonita – PNT 12/11/1968

Paredão do Leme
24/08/1969
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Primeira "caminhada" no CEB
Costão do Pico da Tijuca –PNT
24/03/1968 

Primeira "caminhada" no CEB
Costão do Pico da Tijuca –PNT
24/03/1968 
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18/02/80 - Pão de Açúcar de Lídice 
PE do Cunhambebe (Lídice, RJ)

04/10/80 - Pontão do Calçado
São José do Calçado (ES)

29/04/89 - Pedra Cabeça de Leoa
PN Itatiaia

25/05/89 - Pedra do Gorilinha
PN Itatiaia

26/05/89 - Pedra Cara de Gorila
PN Itatiaia

27/05/89 - Pedra Cara de Gigante 
PN Itatiaia

02/11/90 - Pedra Bico da Gamela - ES

07/09/91 - Serra das Antas via Monte de 
Milho - Petrópolis

15 a 17/11 - Quatis - PARNASO

01/08/92 - Paredão Elo Perdido - Petrópolis

31/01/93 - Três Pedras ou Pompom
Trajano de Moraes

24/04/93 - Cume Oeste da Pedra do Buraco 
do Ouro - PE dos Três Picos

10/10/93 - Cume Leste da Pedra do Buraco
do Ouro - PE dos Três Picos

20 e 22/01/94 - Pedra da Boneca 
Itabirinha de Mantena (MG)

25/11/95 - Morro do Cubaio - PARNASO

Década de 80 Década de 90 - Mais conquistas e os cumes internacionais

23/09/89 - Paredão Geléia - Petrópolis

07 a 09/10/89 - Pedra do Gigante via Pedra 
Cabeça do Leão - PN Itatiaia

27/10/96 - Mirante Simone com Canaleta 
Pedra da Cruz - PARNASO

29/03/97 - Pico Maior das Três Orelhas
PE do Cunhambebe  

20/04/97 - Alto do Mundo Novo
Barra Alegre, Silva Jardim

04/05/97 - Morro das Lajes 
PE do Cunhambebe  

26/07/98 - Pedra Mirante do Carmo 
PE dos Três Picos

02/08/98 - Morro do Carmo
PE dos Três Picos

17/02/99 - Paredão Fogo Sobre Pedra - ES

29/08/99 - Face Norte do Quebra Frascos 
Teresópolis

Gigante em primeiro plano
PARNA de Itatiaia
Gigante em primeiro plano
PARNA de Itatiaia Gorila – PARNA de ItatiaiaGorila – PARNA de Itatiaia

Pedra Mirante e Morro do Carmo 
PE dos Três Picos
Pedra Mirante e Morro do Carmo 
PE dos Três Picos

Berardi e Gustavo Pedro em frente
ao Morro do Carmo – PE dos Três Picos
Berardi e Gustavo Pedro em frente
ao Morro do Carmo – PE dos Três Picos

Cume Oeste e Leste do Buraco
do Ouro - PE dos Três Picos
Cume Oeste e Leste do Buraco
do Ouro - PE dos Três Picos

No cume do Cotopaxi
Equador

Berardi aponta Cabeça de Leão e a
Serra do Gorila e Gorilinha - PARNA de Itatiaia

Berardi aponta Cabeça de Leão e a
Serra do Gorila e Gorilinha - PARNA de Itatiaia

Berardi aponta Cabeça de Leão e a
Serra do Gorila e Gorilinha - PARNA de Itatiaia
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04 a 12/03/2000 - Pedra da Lavra - ES

03 e 04/02/2001 - Pedra da Freira - Macaé

03 e 04/02/2001 - Pedra da Filha da Freira - Macaé

21/10/2001 - Paredão Furão - Teresópolis

23/12/2002 - Pedra dos Três Municípios
PE dos Três Picos

20/04/2002 - Pedra 20 de Abril - PE dos Três Picos

22/06/2002 - Face Leste da Jacuba Maior
Posse, Petrópolis

07/07/2002 - Pedra do Mangangá 
PE dos Três Picos

14/07/2002 - Pedra do CEB 83 - PE dos Três Picos

25 A 26/10/2003 - Pedra das Duas Serpentes
PE dos Três Picos

08 E 09/11/2003 - Pedra Panorama À Bessa
PE dos Três Picos

27 e 28/03/2004 - Mirante Claudio Coutinho
PE dos Três Picos

15 e 16/05/2004 - Mirante do Vale Frades 
PE dos Três Picos

Década de 2000

25/07/2004 - Pico do Quarteto
PE dos Três Picos

15/11/2004 - Pedra do Sanhaço Frade
PE dos Três Picos

21/11/2004 - Pedra do Fidalgo (pré-cume)
PE dos Três Picos

09/02/2005 - Pedra Apesar do Juliberto 
Pancas (ES)

21/11/2005 - Pico do Descarrego
PE do Desengano

27/11/2005 - Pedra da Periquita 
PE dos Três Picos

30/04/2006 - Pedra do Paiá - PE dos Três Picos

16/06/2006 - Ponto Culminante da Serra do 
Itacolomi -  PE do Desengano

16/06/2006 - Pedra do Macaco
PE do Desengano

16/06/2006 - Pedra da Cabeça de Capivara
PE do Desengano

17/06/2006 - Pico das Orquídeas - PE do 
Desengano

21/01/2007 - Serra de Santana
PE dos Três Picos

18/02/2007 - Pico do São Lucas
PE do Desengano

20/02/2007 - Pico do São Mateus 
PE do Desengano  

01/04/2007 - Morro Bom Pastor
PE dos Três Picos

12/05/2007 - Agulha Mágica
PE dos Três Picos

24/07/2007 - Morro Encantado
PE do Desengano

22/03/2008 - Pico Maior da Serra do 
Pilar - PE do Desengano

28/07/2008 - Pico Médio da Serra do 
Itacolomi - PE do Desengano

24/05/2009 - Pico do São Joaquim 
PARNASO

13/06/2009 - Serra da Malhada Branca 
PE do Desengano

22/11/2009 - CEB 90 - PE dos Três Picos

Cume do São Joaquim
Leonardo, Marquinho, Filipe, Márcio, Berardi, Thiago e Fiorini - PARNASO

Luiz Cláudio no cume dos Três Municípios - PE dos Três Picos

Pedra Vinte de Abril - PE dos Três Picos

Parque Estadual do Desengano - Campos
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27/03/2010 - Castelo Imperial Japonês
PE do Desengano

05/09/2010 - Alto das Nuvens - PARNASO

04/12/2010 - Mirante do Ouro
PE dos Três Picos

02/02/2011 - Pedra do Beal 
PE dos Três Picos

18/06/2011 - Pedra Pedeana
PE dos Três Picos

31/07/2011 - Umbigo da Mulher de Pedra
PE dos Três Picos

31/10/2011 - Pedra Alto dos Espinhos
PE dos Três Picos

11/11/2011 - Pedra das Minhas Maravilhas
PE dos Três Picos

22/01/2012 - Pedra do CEB 93
PE dos Três Picos

20/01/2013 - Jacutinga - PARNASO

28/04/2013 - Alfazema do Desengano
PE do Desengano

Década de 2010 Nota: Para maiores detalhes, como os participantes das conquistas, vide o livro
“Centro Excursionista Brasileiro: um século de conquistas”.

12/04/2014 - Serra dos Pirineus
PE dos Três Picos

21/06/2014 - Pedra Agulha do Imbé
PE do Desengano

21 e 22/02/2015 - Cume Sul da Serra dos 
Pirineus - PE dos Três Picos

16/05/2015 - Castelinhos Conquista do 
Cume Oeste - PARNASO

23/08/2015 - Castelinhos Cume Principal 
PARNASO

21/04/2016 - Pedra do Capeta - PARNASO

26/05/2016 - Pedra em Pé - Macaé

27/05/2016 - CEB 97 - Macaé

08/07/2016 - Pico Maior da Serra do 
Deitado - Macaé

19/08/2017 - Bico Médio - Nova Friburgo

14/07/2018 - Pedra Furada
Trajano de Moraes

18/08/2018 - Pico do Knupp
Trajano de Moraes

Cláudia Bessa, Adriano do Valle e Berardi
no cume do Gran Paradiso - Alpes 2007
Cláudia Bessa, Adriano do Valle e Berardi
no cume do Gran Paradiso - Alpes 2007
Cláudia Bessa, Adriano do Valle e Berardi
no cume do Gran Paradiso - Alpes 2007

: Thiago, Berardi e Filipe
no cume dos Castelinhos - PARNASO

: Thiago, Berardi e Filipe
no cume dos Castelinhos - PARNASO

: Thiago, Berardi e Filipe
no cume dos Castelinhos - PARNASO

Entrega do prêmio Mosquetão de Ouro 2016Entrega do prêmio Mosquetão de Ouro 2016

Serra do Deitado – Trapiche - MacaéSerra do Deitado – Trapiche - Macaé

Nevado Huarapasca Peru 2005
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 Tenho a honra de falar dessa Sabedoria       
Montanhística, Francesco Berardi. Aprendi muito com 
o mestre, uma pessoa que tem enorme significância 
para o  montanhismo brasileiro.
 Mantendo uma excelente relação com membros 
do Centro Excursionista Petropolitano - CEP, do qual faço 
parte há 25 anos, quantas excursões, juntamente com o 
Endre Gyalokay e Lis Rabaço, ambos também do CEP, 
participei com Berardi e pude entender as nuances das 
trilhas e escaladas dessas magníficas montanhas pelo 
Brasil:

- Lembro que em 1999, quando éramos "boi de piranha" 
na excursão ao Pico da Neblina e ao Pico 31 de Março,             
dividimos um bolo no último dia, aquele em que pelo 
menos choveu muito pouco;
- Lá na Pedra da Companhia – PARNASO, em que um 
ajuda o outro, não largando a mão de ninguém;
- Na sua brilhante guiada no Alto das Nuvens - PARNASO.

 Enfim, tenho muito a agradecer ao exímio 
montanhista e por nele me espelhar, também escrevo 
pouco, mas meu coração sempre teve   orgulho de tê-lo 
como parceiro. TMJ!

Adriano Fiorini
Guia do CEP

Centro Excursionista Petropolitano

Ana Isabel Aguiar
Sócia do CEB

As Explorações
 Ana Isabel Aguiar

A Sabedoria 
Adriano Fiorini

Montanhística

 No meu primeiro ano de CEB, em 1983, 
andava fielmente com o saudoso Gil Lacerda. 
Confesso que tinha certa antipatia pelo Berardi, 
por ele se apresentar como uma pessoa de 
poucas palavras, e com fama de só fazer atividades 
pesadas e cortar participantes da programação. 
Graças a Wilson Abugeber, que também fazia 
parte dos seguidores do Gil, fui introduzida nas 
programações do Berardi. Rapidamente percebi 
que de antipático ele não tinha nada. Havia 
uma enorme timidez que lhe conferia aquela 
aparência reservada. As atividades eram 
consideradas pesadas, porque sendo na sua 
maioria explorações, estavam sujeitas a muita 
"ralação" e imprevistos. Também vi de perto o 
quanto ele sofria em cortar a participação de 
alguém, por perceber que poderia "colocar o cara 
numa furada" ou até comprometer a                   
concretização total da excursão, caso não o 
eliminasse.  Sabedor de minhas limitações 
técnicas e psicológicas com relação à escalada, 

algumas vezes teve que me dizer, muito sem 
graça, quase que pedindo desculpas:
 “Olha, Ana, eu acho que essa não dá 
para você, mas na escalada da semana que vem 
você pode se inscrever..." 
   Por outro lado, algumas explorações ele 
fez a meu pedido, como por exemplo: a Pedra do 
Paiá e Pirineus. A primeira, uma agulha na 
vertente do Parque Estadual dos Três Picos, na 
localidade de Taquaruçu - na divisa dos 
Municípios de Nova Friburgo e Silva Jardim. 
Os Pirineus fica na divisa de Cachoeiras de 
Macacu com Silva Jardim. Acho que ele anotava 
os pedidos. Quando eu menos esperava ele 
investia na região. Galgando, paulatinamente, 
todos os cumes existentes já conquistados ou 
não, incluindo a minha sugestão. Esse estilo de 
explorar todas as possibilidades de uma área 
durante meses sempre me fascinou.  

 Realizar explorações no montanhismo é 
uma lição prática de determinação e paciência 
para se atingir um objetivo. Que podemos levar 
para outras áreas da nossa vida. Nesse sentido 
"tiro o chapéu" para o meu guia. Raramente se faz 
cume de primeira. Em geral, faz-se uma, duas, três 
investidas, quantas forem necessárias. No Tinguá, 
por exemplo, perdi a conta das vezes em que 
estivemos envolvidos por aquela mata belíssima, 
seguindo o "GPS interno" do Berardi (naquela 
época não havia internet e muito menos GPS), 
acampando precariamente, até que o cume fosse 
atingido. Justo neste dia eu não pude ir. Mas 
graças à generosidade que lhe é característica, em 
outra oportunidade, ele me guiou até lá. Como o 
fez também no Morro Encantado, em Campos, no 
Parque Estadual do Desengano.
 Outra demonstração de sua delicadeza e 
generosidade foi esperar que eu me recuperasse de 
uma fratura de fíbula e torção do tornozelo, para 
terminar a exploração que vinha fazendo, da qual 

fui convidada a participar. Fizemos o 
cume. Para minha surpresa e alegria, ele 
me homenageou batizando a pedra como 
Pedeana. Porque foi a primeira 
montanha após o meu longo período de 
recuperação, em que eu caminhava como 
se estivesse "pisando em ovos”.
 Berardi sempre dividiu o              
planejamento e condução da empreitada 
em suas explorações. Em algumas 
situações com guias experientes           
companheiros de longa data no CEB. 
Mas em geral, provavelmente sem que 
tenha percebido, elegeu participantes 
frequentes com potencial para fazer 
essas parcerias. Muitos destes acabaram 
por fazer o curso de guia, engrandecendo 
o quadro técnico do clube, alçando vôo 
com seus estilos próprios. Desta forma 
contribuiu para formação de uma 
geração de guias do CEB, da qual  Vivi mais anos participando das         

atividades do CEB do que fora dele. O CEB foi e 
é uma das grandes fontes de felicidade para 
mim. Por isso, serei eternamente grata a todos 
os amigos que me brindaram com sua amizade. 
Aos que assumem a empreitada da gerência dos 
vários setores para o funcionamento do clube e, 
sobretudo aos guias, pois sem eles nada seria 
possível. Em especial ao meu querido, admirável 
guia e amigo Francesco Berardi.  Seguindo-o 
desde as caminhadas leves até as primeiras 
experiências em alta montanha, pude fazer o 
que mais gosto no montanhismo: as explorações, 
abrindo trilhas, caminhando, acampando e nos 
abrigando em casebres emprestados por seus 
proprietários. Às vezes vencendo pequenos 
lances de escalada (com o seu incentivo e segurança) 
em busca de conquistar cumes que ainda não 
tinham sido alcançados por ninguém. Sou citada 
como conquistadora no livro dos 100 anos CEB, 
na lista de conquistas do clube.

usufruo das programações propostas por seus 
integrantes, em especial as do guia Mauro Maciel 
e da guia Cláudia Bessa, esta última, parceira até 
hoje, do meu super guia Berardi em suas 
programações.
 Por tudo isso e muito mais um grande 
parabéns por seus 80 anos de vida! Sendo 50 
dedicados intensamente ao CEB e ao montanhismo. 
Um muito obrigada, que com certeza, não é só 
meu, mas de todos que tiveram a oportunidade de 
nesses anos desfrutar de suas programações e 
amizade. Muito mais teremos pela frente. Usando 
sempre a criatividade, a determinação e a paciência 
para estarmos sempre na montanha, não 
importando de que forma for.
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Ana Isabel e Berardi
no cume dos Pirineus
(PE Três Picos)

Ana Isabel, Claudia Bessa, Berardi
e Jose Carlos no cume do Pedeana 
Ana Isabel, Claudia Bessa, Berardi
e Jose Carlos no cume do Pedeana 
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Berardi e Fiorini
nos Castelinhos



Gerações de escalada 
 Comemoração dessa grandeza tem que ser 
recordada: 50 anos de Guia! E lá estávamos na Floresta 
da Tijuca, subindo o morro para abrir a via Fissura 8 de 
Setembro, uma escalada “fácil” mas muito marcante 
porque foi nossa primeira conquista juntos. Naquele 
tempo o nosso equipamento era muito limitado, eu 
tinha que fabricar as cunhas e excentrics para              
conseguirmos passar pelas fendas; o calçado não ajudava 
muito, porém era o que tinha na época (Kichute adaptado) 
e personalizado. Mesmo com poucos recursos                   
alcançávamos nossos objetivos.
 Quando fomos ao Vale dos Frades, aceitamos o 
desafio de chegar no cume de uma montanha antes da 
meia-noite; lá estávamos nós com lanterna e facão nas 
mãos, passamos por perrengue, mas chegamos... E uma 
das maiores conquista da nossa época no CEB: a Pedra 
do Lagarto em Domingos Martins (ES), com artificiais, 
chaminé, fissuras... foram duas investidas e com bivac 
na via, uma grande realização! Boas escaladas, grandes 
momentos que o tempo não apaga!
 Grande Berardi, parabéns pelo seu octogésimo 
aniversário. A família Arnaud sempre o considerou um 
grande amigo, em especial Luiz Arnaud, meu pai que 
não está mais aqui conosco e que, assim como você, 
muito fez pelo CEB. Que Deus lhe abençoe e permita que 
você continue a realizar coisas boas para o montanhismo 
no Rio de Janeiro, e seja uma inspiração para quem trilha 
nesse caminho... Desejamos muita saúde e felicidades!

Mario Arnaud
Sócio proprietário e Guia do CEB, e proprietário

da Casa do Montanhista (Curitiba, PR)

Mario Arnaud
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 Quando me contaram que Francesco Berardi 
estava prestes a fazer 80 anos de idade e 50 de guia 
montanha, fiz a conta e concluí que ele começou 
relativamente tarde a sua notável carreira de 
montanhista. Isso é curioso, pois quem conhece a sua 
ligação tão íntima com as montanhas diria que ele, 
por assim dizer, teria nascido nelas, ou pelo menos 
teria sido levado a fazer caminhadas e escaladas logo 
que conseguiu se manter sobre as próprias pernas, e 
não já um homem feito.
 Mas, enfim, Berardi conheceu os encantos da 
montanha, e por ela se apaixonou de forma tão intensa 
que se entregou por completo a esse novo amor pelo 
meio século seguinte. Talvez tenha sido precisamente 
por essa demora que ele tenha querido descontar o 
tempo perdido, passando nas trilhas e nos paredões 
rochosos o maior tempo possível, com uma gana que 
nem mesmo um problema crônico no joelho, que 
muito o incomodou, foi capaz de arrefecer. Para ele, 
um final de semana sem estar nas montanhas é 
inconcebível, uma perda de tempo, e se não tivesse 
que se dedicar a essa atividade mundana que é 
trabalhar para se sustentar, não há dúvidas de que 
poria sua mochila às costas todos os dias e com ela 
sairia alegremente para o mato.
 Apesar de ter a seu crédito uma grande 
quantidade de conquistas e primazias nos mais variados 
maciços brasileiros, Paisano, como seus amigos   
carinhosamente o chamam, encarna, mais do que 
ninguém, a figura do guia de montanha. Sempre 
atuando em nome do Centro Excursionista Brasileiro 
– outra paixão sua –, ele proporcionou a um número 
incalculável de pessoas a chance de desfrutar           
caminhadas e escaladas em companhia de alguém 
como ele, atento, experiente e sempre disposto a 
compartilhar o seu vasto conhecimento com os mais 
novos. Essa sua faceta desprendida fez com que 
viesse a guiar um número assombroso de excursões 

André Ilha
Escalador, Ambientalista e

Sócio Honorário e Guia do CEB

Mirante do Inferno e
Agulha do Diabo - PARNASO

Um aniversário
André Ilha

muito especial
oficiais pelo CEB, que se aproxima da casa dos 
2.500, o que é incrível sob qualquer parâmetro 
que se tente avaliar esse feito. Para proporcionar a 
outros a mesma satisfação que sente, Berardi não 
se importa em repetir uma vez mais roteiros já 
bem conhecidos, e foi assim que, com meros quinze 
anos de idade, fui levado por ele à minha primeira 
Agulha do Diabo, uma aventura inesquecível para 
um garoto daquela idade, que me deixou com as 
pernas bambas de cansaço e emoção.
 Por fim, Berardi possui também uma 
curiosidade insaciável para conhecer e explorar 
novos picos, novas travessias, novos maciços e, 
com uma constelação de amigos fiéis que gravitam 
em torno de si, todos eles também experientes 
montanhistas, foi o responsável por chamar a 
atenção para um universo de possibilidades nas 
pequenas e grandes serras do Brasil e mesmo em 
algumas escapadas ao exterior.
 Por tudo isso, esse duplo aniversário 
merece ser muito bem comemorado por todos 
nós, devido à inspiração para as nossas próprias 
“carreiras” na montanha que o homenageado 
representa.
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À esquerda Pico Maior do Vale dos Frades

e à direita Ponta do Sanhaço Frade

PE dos Três Picos conquistas de Berardi
À esquerda Pico Maior do Vale dos Frades

e à direita Ponta do Sanhaço Frade

PE dos Três Picos conquistas de Berardi
À esquerda Pico Maior do Vale dos Frades

e à direita Ponta do Sanhaço Frade

PE dos Três Picos conquistas de Berardi
Pedra da Anta à direita emprimeiro plano - PE dos Três Picos

Pedra da Anta vista do cume

do Cabrito - PE dos Três Picos



Endre e Berardi
no Frade de Angra

PARNA da Serra
da Bocaina

 Francesco Berardi representa muitas 
experiências, e esteve presente em parte da minha 
vida na montanha.
 Perrengue? Nunca passei, estando com ele.
 O que me salta à memória são momentos 
como o do meu Curso de Adestramento –                    
atualmente o Curso Básico – em que ele foi            
maravilhoso. Como ele me ajudou! Lembro-me bem 
de quando fui fazer a Agulha do Diabo e não foi 
possível, porque a ventania impedia que qualquer 
um de nós ficássemos de pé. Para compensar a 
minha decepção ele buscou uma alternativa. Uma 
conquista com a qual me homenageou: o Mirante 
Simone (um dos acessos para a Pedra da Cruz, no 
PARNASO). Esse foi um momento muito especial 
para mim, que eu guardo com muito carinho.
 Embora em minha trajetória na montanha 
eu tenha ficado muito mais ligada às escaladas, de 
vez em quando fazia uma caminhada ou outra. Mas 
as programações do Berardi eram muito pesadas 
para o meu preparo físico, para a minha falta de 
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só emoçõesSem perrengues, cinquentenárioPor ocasião do

de guia do Berardi no CEB

prática nesta modalidade de montanhismo, 
uma vez que eu estava muito mais voltada 
para a rocha.
 De qualquer forma, conviver com ele 
me permitiu perceber como nós somos 
pequenos, e como ele é grandioso na                   
humildade. Esta é uma característica dele, 
mesmo sendo um dos ícones do montanhismo 
no Brasil. Isso é impressionante. Dentre várias 
passagens neste sentido, me recordo de uma 
na Maria Mendonça (no município de Trajano 
de Moraes) em que, num dado momento, ele 
me pergunta: “O que é que você fez? Como você 
fez para passar por aqui? Me ajuda aí”. Veja 

 Para mim, todas as 
excursões com o Berardi têm a 
garantia de uma atividade      
prazerosa. Ele tem uma enorme    
capacidade de avaliação e manejo 
de um grupo heterogêneo, e 
mesmo na adversidade consegue 
produzir uma atividade agradável 
e completa.
 Além disso, é um 
incansável empreendedor com 
excelente preparo técnico para 
novas conquistas ou  primazias.  
E tudo isso saindo pontualmente 
às sete e meia!
 É um pilar na história do 
Centro Excursionista Brasileiro!você: eu, uma mera participante... Sim, 

embora eu seja guia, diante dele e do 
que ele representa para o CEB e para o 
montanhismo, me sinto sempre uma 
mera participante. E ele me pedindo 
ajuda... Isso me emociona muito, 
porque é muito grande.
 Recentemente, mais uma lição 
do que é garra e perseverança. Numa 
caminhada em janeiro, ele mostrava 
sinal de cansaço – afinal estava 
chegando aos 80 anos – a perna 
doendo, por conta dos problemas que o 
acometem há anos, como o desgaste 
dos joelhos. Mas lá estava ele,           
guerreiro, junto com o grupo. Então, 
não tenho o que falar de perrengue com 
ele. Só tenho a agradecer pelo convívio 
e por essas lições de vida que ele nos 
transmite sem nem perceber.

Simone Leão Endre de Gyalokay

Simone Leão
Guia do CEB

Endre de Gyalokay 
Guia do Centro Excursionista

Petropolitano

Cláudia, Fitarelli, Bugarim, 
Simone, Berardi,  Alencar e Tereza na Serra

da Boa Vista em Maria Mendonça
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Endre e Berardi no Ventania
 PARNASO

Pico do Tinguá - REBIO Tinguá
Pico do Tinguá - REBIO Tinguá
Pico do Tinguá - REBIO Tinguá
Pico do Tinguá - REBIO Tinguá
Pico do Tinguá - REBIO Tinguá
Pico do Tinguá - REBIO Tinguá
Pico do Tinguá - REBIO Tinguá
Pico do Tinguá - REBIO Tinguá
Pico do Tinguá - REBIO Tinguá
Pico do Tinguá - REBIO Tinguá
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 A experiência de mais de 50 anos na 
montanha trouxe para ele a sabedoria, e a 
idade, que trouxe problemas de saúde, também 
trouxe tranquilidade. A máxima de que             
“a montanha não sai de onde está”, passou a 
ditar o ritmo das excursões. Aliás, para ele não 
existem problemas de saúde, só contratempos 
que são superados com altivez e uma grande 
determinação.
 O exemplo de dedicação ao clube e ao 
montanhismo deve ser enaltecido e valorizado. 
As milhares de excursões guiadas por ele 
ajudaram a fazer do CEB um importante clube 
no cenário montanhístico nacional. Sua 
incansável busca pelo novo destino ao olhar o 
horizonte do alto de uma montanha deve servir 
de inspiração para as novas gerações de 
montanhistas.

Filipe Gomes Alvarenga
Sócio do CEB, guia e presidente da

UNICERJ - União dos Caminhantes e
Escaladores Rio de Janeiro

sabedoriaA conquista
da

Filipe Gomes Alvarenga 

1918

 Montanhista clássico é aquele que tem em 
sua trajetória algum perrengue para contar. 
Comigo, Antonio Dias, e com o Berardi não poderia 
ser diferente, né!?
  Um deles foi quando desviamos do caminho 
das Agulhas Negras, RJ. Um pouco antes do riacho 
Berardi foi pular de uma pedra, com menos de um 
metro de altura, e ferrou o joelho. Improvisamos 
uma tala com diversos gravetos que iam da coxa até 
a canela. Enrolei uma corda de uns vinte metros em 
volta para fixar, imobilizar. Ficou até engraçado. 
Depois, o levamos até os carros que estavam no 
abrigo Rebouças, providenciando o socorro adequado.
 O outro… foi na conquista do Lagarto, na 
Pedra Azul, ES. Estávamos o Berardi, eu, o Marcelo 
Exposel e o Mario Luiz Arnaud. Na última investida 
dormimos no que seria o colo entre a Pedra Azul e o 
pescoço do Lagarto. Tivemos que ficar mais de 24 h 
sem recursos, pois tinha acabado tudo. O Marcelo e 
o Mário desceram de manhã... para buscar comida e 
água na fazenda do Seu Domingos, só retornando no 
fim do dia seguinte.  Enquanto isso, naquela noite, 
passamos o maior frio pois estávamos sem agasalhos 
e saco de dormir, que ficaram na caverna muito 
abaixo desse acampamento. Foi pela manhã que 
fizemos um chá de passas com o restante de água 
que havia sobrado, e essas passas nós as comemos 
como iguarias, pois era só isso que tínhamos mesmo.
 Os outros perrengues, ahhh... não posso falar…

Antonio Dias
Guia e Sócio Benemérito do CEB

Antonio Dias

Perrengues
 com o

Carcamano

Fo
to

: A
dr

ia
no

 A
m

or
im

 d
o 

Va
lle

 

Pedra Azul e Pedra do Lagarto - ES

Cláudia, Berardi,
Thiago e Filipe na

Conquista dos Castelinhos
PARNASO

Filipe e Berardi no cume
da Pedra Panorama
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 Apesar de conhecer o Berardi desde 
1983, somente há alguns anos tive a              
oportunidade de iniciar uma convivência maior 
com esse ícone do montanhismo brasileiro, a 
qual pude manter até o nascimento de minha 
filha, há quase 2 anos. Essas excursões, a         
maioria compartilhada também com a guia 
Claudia Bessa, foram riquíssimas em              
conhecimento e intensas nas emoções. Nada 
mais gratificante que conhecer novas 
montanhas e revisitar as mais queridas na 
companhia de grandes amigos. Em breve 
estaremos juntos em novos desafios,                  
compartilhando nossas vidas.
 Parabéns por todas as conquistas 
realizadas até agora e pelas que ainda virão!



 Sou Alexandre Portela, comecei a escalar em 
junho de 1979, com minha família e éramos todos 
iniciantes. Na época as pessoas me chamavam de 
Alexandrinho ou Alexandre Carvalho.
 Ainda no meu primeiro ano de escalada como 
associado do Centro Excursionista Carioca (CEC), me 
inscrevi numa excursão no CEB junto com meu pai, a 
excursão conjunta Garrafão e Agulha do Diabo.
 Também estavam nessa excursão Zezão e 
Zezinho, onde nos conhecemos. O guia da parte do 
Garrafão era o Nei e para a Agulha do Diabo os guias 
eram o Berardi e Juratã, e eu era o único participante 
dessa cordada.
 Lembro-me com detalhes até hoje do guia 
Berardi e do Juratã revezando a guiada, eles de bota 
rígida, eu de Kichute. Montanhismo clássico! Bota 
rígida, segurança de ombro, corda na cintura ou cinto 
peitoral, mochila de lona, cantil de alumínio!
 Isolante? Não existia, era jornal mesmo, rs...
Com certeza foi uma das minhas melhores experiências 
na montanha, eu era apenas um garoto que mal 
começara a escalar e tive o privilégio dessa vivência 
extraordinária.

 Essa feliz frase, de autoria do escalador 
americano Alex Lowe, em minha opinião resume o 
que é Berardi: o maior montanhista de todos! Numa 
palestra que dei no CEB sobre história do montanhismo, 
discorria sobre Ivo Pereira, um dos grandes nomes do 
clube.  Contei, orgulhoso, que ele tinha o incrível 
recorde de 671 excursões feitas!  No mesmo dia me 
contaram que Berardi chegava a 2.300!  Sem contar 
os inúmeros cargos de Presidente, Vice, diretoria, 
conselho fiscal.  Berardi é o CEB e o CEB é Berardi.
 Poucos sabem, mas comecei minha vida de 
montanhista no CEB, numa Travessia Petrópolis x 
Teresópolis em 1985 e como guia Berardi.  Aquilo me 
marcou e desde então não parei mais.  
 Mas minha admiração por ele alcançou o 
grau de Mestre numa excursão que ele guiou ao 
longínquo e esquecido Pico da Discórdia, em Itatiaia.  
O ano era 1997 ou 1998 (não lembro).  Tratava-se da 
primeira repetição daquela montanha.  Lá fomos nós.  
Choveu bastante, e na volta, envoltos em espessa 
neblina, ia nosso guia à frente.  Eu, um jovem guia do 
Carioca jurava que ele estava errado!  Eu achando 
que era sentido Sul.  Ele tocando sentido Oeste.  Eis 
que em pouco mais de uma hora estávamos em nossos 
carros, sãos e salvos!  Mas como?
 Meu amigo Berardi, nestes seus oitenta anos, 
mesmo que virtualmente, receba um grande abraço!

clássico

fim.

Montanhismo
“O maior
montanhista do mundo
é o que mais se diverte.”

Alexandre Portela

Waldecy Mathias Lucena

Waldecy Mathias Lucena
 Guia do CERJ

Alexandre Portela
Guia de escalada e proprietário do Refúgio Canto

 da Pedra (Três Picos, Nova Friburgo)

2120

Berardi e
Barreiros na Patagônia

Argentina

Ilha Grande no ano de 1986

Pico do Glória - PARNASO
1985

Ilha Grande no ano de 1986

Berardi no cume
do CEB 90

O quarteto Cláudia Bessa, FrancescoBerardi,  José Carlos e Carlos Vageler nocume do Mirante do Vale dos Frades.

Berardi no cume do Tronador 
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SAIBA COMO REGULAR E USAR COM SEGURANÇA 
Enzo Baiocchi

 Item indispensável de qualquer 
caminhante desde tempos imemoriais 
na história da humanidade, ainda 
presente em zonas rurais e remotas do 
nosso planeta, ou nas mãos de peregrinos 
nos caminhos que afluem a Santiago de 
Compostela, o bom e velho cajado há 
tempos possui versões hi-tech como 
bastão de     caminhada ou trekking, em 
alumínio, fibra de carbono ou aço carbono.
 Como equipamento essencial para 
todo tipo de caminhada, especialmente 
para travessias de longo curso e zonas 

 Como dissemos antes, o bastão serve para 
dar segurança e conforto nas caminhadas. Há quem 
pense diferente ou que dê pouca importância, mas 
não se deve economizar quando o assunto é a sua 
segurança e o seu conforto. A boa qualidade do 
bastão, além de não deixar você na mão na hora que 
você mais precisar dele, é também sinônimo de durabilidade. 
Fazendo bom uso durante e após a caminhada (veja 
nossa dica sobre conservação, abaixo), um bom 
bastão pode durar anos: em alguns modelos é 
possível comprar e substituir a ponteira velha e gasta 
por uma nova. Acredite, o investimento vale a pena.
 A escolha correta passa não apenas pela 
marca do produto, mas, principalmente, pela 
qualidade do material. Compre sempre um par de 
bastões, mesmo se você for, eventualmente, usar 
apenas um deles em alguma caminhada, pois vale a 
máxima: “quem tem um, não tem nenhum”; se quebrar 
ou perder, você fica na mão.
 Há bastões para todos os tipos de atividade e 
estatura do usuário. Os modelos mais comuns são os 
expansíveis com hastes telescópicas, com sistema de 
fechamento por rosca ou trava. A vantagem desse 
modelo é o tamanho universal que serve para 
pessoas de todas as estaturas e a praticidade no 
manuseio, permitindo guardá-lo facilmente na mochila 
antes, durante e depois da atividade.
 Dê preferência a bastões leves (de fibra de 
carbono ou alumínio nas ligas 6061 ou 7075, esta 
última de melhor qualidade com alta resistência 
mecânica e, claro, mais cara) e com sistema de 

 A ponteira do bastão é a parte que mais 
sofre desgaste com o uso frequente e intenso e, 
por isso, há modelos que permitem a sua        
substituição (bastões com pontas de tungstênio 
são mais caras que as de ferro ou aço carbono, 
mas duram muito mais). Se o modelo também 
vier com um protetor de borracha para cobrir a 
ponteira, melhor ainda, pois além de proteger 
contra acidentes no transporte, também pode 
ser usado em algumas caminhadas.

COMPRE UM BASTÃO DE QUALIDADEDica n° 1BASTÃO DE CAMINHADA

de alta montanha, o bastão de caminhada, 
quando bem regulado e utilizado, 
oferece segurança e conforto durante as 
longas e extenuantes horas do percurso. 
É uma ajuda a mais para o apoio, 
impulso e equilíbrio, especialmente em 
terrenos acidentados, escorregadios e 
na travessia de cursos d’água, 
permitindo manter um ritmo na 
caminhada e distribuir melhor o peso, 
para não sobrecarregar a musculatura 
e as articulações dos membros inferiores.

 Mas, apesar do avanço no estado da   
técnica, será que realmente sabemos fazer bom 
uso dele? Aqui vão algumas dicas de como regular 
a altura e manusear corretamente o bastão de 
caminhada.

fechamento facilitado com travas externas, porque, ao 
mesmo tempo em que garantem estabilidade e firmeza, 
são mais fáceis de abrir e fechar. Particularmente, 
não acho prático nem o modelo com fechamento por 
rosca, pois costuma emperrar ou espanar a rosca após 
certo tempo de uso, nem o modelo retrátil muito 
utilizado em corridas, cujas partes são presas por 
elásticos e, geralmente, não permite uma regulagem 
da altura e, ainda, se a ponta ficar presa no barro ou 
entre pedras, o encaixe pode se soltar. Mas isso vai do 
gosto de cada um.
 Antes de comprar, certifique-se que o seu 
modelo vem com um acessório chamado “basket” ou 
roseta, que é uma espécie de disco de plástico rígido 
com diversos tamanhos e modelos, que pode ser acoplado 
na parte inferior, acima da ponteira do bastão, e que 
serve para aumentar a estabilidade e equilíbrio, 
limitando a penetração da ponteira no solo em terrenos 
arenosos, com muita lama ou até mesmo neve. 



Enzo Baiocchi 
sócio do CEB
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 É bom lembrar que em caminhadas com muitos 
desníveis não há um ajuste único para todo o trajeto. De 
modo a aumentar o fator de segurança e conforto, será 
necessário ajustar o comprimento do bastão, pelo menos 
no maior trecho de subida e depois no de descida. 
 Normalmente o bastão expansível com hastes 
telescópicas tem marcações internas de ajuste do               
comprimento em cada uma das hastes, com marcações 
até 130-135 cm. O importante é escolher e regular o 
tamanho em ambas, a fim de manter o mesmo                 
comprimento nos dois segmentos: primeiro puxe e regule 
a haste inferior da ponteira e depois, a superior. Atenção 
para não ultrapassar o limite máximo de cada segmento - 
pare de puxar quando vir a linha de advertência “stop”. 
Não aperte a trava ou enrosque a haste com muita força, 
para não dificultar sua abertura depois, ou mesmo não 
correr o risco de danificar o material.
 A regra de ouro para a correta regulagem é a 
seguinte: encurte o comprimento em alguns centímetros na 

 Além da regulagem da altura do bastão, é 
importante saber como empunhar e regular                               
corretamente as fivelas ou alças do punho. Essa alça 
serve para dar maior firmeza na empunhadura do 
bastão, aumentando a segurança e o conforto na 
caminhada, além de evitar que o bastão escape da 
mão.
 Para um ajuste ideal, a alça não pode estar 
frouxa demais, nem muito apertada. Caminhe alguns 
passos e verifique se a alça presa ao pulso não está 
impedindo sua mão de segurar o bastão durante a              
caminhada. A dica é a seguinte: passe a mão dentro da 
alça (o sentido correto é de baixo para cima), de modo 
que a parte central inferior (geralmente aveludada 
para não irritar a pele) fique em contato com o dorso 

COMO AJUSTAR O COMPRIMENTO DO BASTÃODica n° 2

COMO AJUSTAR A ALÇA AO PUNHODica n° 3

subida e, inversamente, prolongue-o na descida. Quanto 
maior o aclive ou declive, e quanto mais acidentado o 
terreno, para cima ou para baixo, maior a necessidade 
desse ajuste. A medida exata vai depender do terreno e da 
altura de cada pessoa. Em alguns modelos de bastões 
existe ainda um prolongamento de borracha ou neoprene 
abaixo da empunhadura, que facilita segurar o bastão com 
firmeza em lances curtos durante a subida ou descida, 
evitando esse ajuste constante.
 Os fabricantes costumam fornecer nos manuais 
dos produtos a seguinte fórmula genérica para calcular a 
altura dos bastões: multiplicar a altura do usuário (em 
centímetros) por 0,66 para uso normal (no plano ou em 
terrenos com poucos desníveis) ou multiplicar por 0,68 
para uso intenso (com declive acentuado). Como as 
marcações nos bastões são múltiplos de 5, o resultado deve 
ser arredondado para o próximo múltiplo.Vejamos, como 
exemplo, o ajuste do bastão de caminhada de uma pessoa 
com 1,70 m (170 cm) de altura: 
• para uso normal, 170 x 0,66 = 112,2 cm, que                    
arredondando resulta em 115 cm; 
• para uso intenso, 170 x 0,68 = 115,6 cm, que                        
arredondando resulta em 120 cm. 
A dica é, portanto, fazer esse cálculo em casa e memorizar o 
resultado ou marcar as medidas na haste do seu próprio 
bastão com uma caneta permanente, assim você não se 
esquecerá. 
 Há também outra forma mais rápida e simples 
de medir a altura do bastão. Com o cotovelo rente ao corpo 
e o antebraço esticado à frente, empunhe o bastão apoiado 
com a ponteira no chão. A altura do bastão deve ser tal que 
o seu antebraço forme um ângulo de 90° com o braço. 
Assim, independentemente do tipo ou condições do terreno 
(plano, aclive ou declive), o ângulo  entre braço e antebraço 
deverá ser sempre de 90°. Por isso que atendendo a essa 
regra, o bastão deverá estar mais curto nas subidas e, ao 
contrário, mais longo nas descidas. Note que, quando a 
ponteira estiver tocando o chão, a empunhadura deverá 
estar na altura da barriga.

 Além de garantir segurança, equilíbrio e 
conforto nas caminhadas, o bastão também pode ser 
útil para outras finalidades. Basta ter criatividade. 
Você pode usá-lo para examinar o terreno à frente antes 
de avançar, vasculhando folhas caídas ou testando a 
consistência do solo úmido ou pedras soltas; ou para 
servir como muleta ou tala improvisada, em caso de 
alguma lesão ou torção; ou até mesmo como varal de 
roupa, na posição horizontal apoiando as extremidades 
entre duas árvores ou dois beliches no refúgio ou 
albergue. Há certos modelos de barraca (como a Flash 
2 da Trilhas & Rumos) que podem ser montados com os 
bastões substituindo as varetas tradicionais.

            MANUSEIO,
MANUTENÇÃO E TRANSPORTE

Dica n° 4

BASTÃO PARA MIL E UMA UTILIDADESDica n° 5

 Cuidado ao manusear os bastões no momento 
de tirá-los da mochila e de regulá-los e, principalmente, ao 
caminhar em grupo, para evitar acertar o companheiro que 
está próximo a você, na frente ou atrás. Evite movimentos 
bruscos ao manusear e caminhar com os bastões. 
 Após a caminhada é sempre bom passar um 
pano úmido em todo bastão - se necessário, para retirar 
suor e protetor solar, use um pouco de detergente neutro. 
Verifique se há terra ou barro no interior das hastes e do 
sistema de fechamento - se houver, use uma escovinha 
macia para limpar o sistema e depois passe o pano 
úmido. Deixe o material secar à sombra.
 Durante o transporte proteja sempre as 
ponteiras. Cubra-as com algum objeto resistente e que 
não saia com facilidade (geralmente, os bastões novos 
vêm com protetores de borracha ou plástico, mas uma 
rolha de vinho ou espumante com um furo no meio pode 
ser útil também), de modo a evitar acidentes com 
pessoas ou mesmo para não furar a mochila.

 O bastão pode servir também como suporte 
multiuso. Eu, por exemplo, costumo enrolar em um dos 
bastões (abaixo da empunhadura) alguns metros de fita 
adesiva “Silvertape” e também um pouco de arame 
comum (bem enrolado e protegido para não se soltar). 
Nunca se sabe quando você precisará de um deles. Serve 
também como “monopé” para tirar uma selfie à distância, 
desde que o solo permita fixar e estabilizar o bastão com 
pedras, com um elástico grande para prender o celular 
e... xis! 

da sua mão; em seguida, empunhe normalmente o 
bastão e com a outra mão puxe levemente a ponta da 
fivela até sentir que seu pulso está firme (sem deixar 
muito apertado) dentro da alça. 
 As pessoas costumam passar a mão por entre 
as alças de duas formas. Na primeira, com a mão 
passando de baixo para cima; nesse caso, o centro da 
alça ficará por cima do punho. Na segunda,                          
inversamente, a mão passando de cima para baixo da 
alça; nesse caso, o centro da alça ficará embaixo do 
punho. O mais correto, segundo vários fabricantes, é a 
primeira, de baixo para cima! Nesse caso, a alça fica 
firme no lugar envolvendo o dorso da mão e o polegar 
passa pelo lado de fora da alça. Isso diminui o risco de 
torção do punho em caso de queda.

 Concluindo... Bastões são                     
equipamentos essenciais para todo tipo de 
caminhada. Eles oferecem segurança e conforto, 
mas saber como usá-los pode evitar lesões e 
acidentes desnecessários. E lembre-se: bastão, 
tal como o velho cajado do pastor ou peregrino, é 
só um ponto adicional de apoio e não uma perna 
a mais. Não apóie todo o seu peso no bastão, 
especialmente nas descidas. Há sempre o risco 
de dano ou quebra do material, especialmente 
nos modelos de fibra de carbono. Nesse caso, sua 
segurança está em suas mãos, literalmente. 
Boas caminhadas!



 Até o momento discutimos aqui, no Sobre 
Mapas e Montanhas, a importância dos mapas 
para realização do planejamento e orientação em 
atividades ao ar livre. Também indicamos onde 
podem ser baixados os principais mapas de 
referência para essas atividades. No entanto, 
somente tratamos dos mapas tradicionais, feitos 
para visualização em papel. Nesta edição,            
falaremos sobre os dados geográficos digitais.
 Os mapas e a cartografia passaram por 
uma profunda revolução a partir dos anos 70. Foi 
nessa época em que começaram a se difundir os 
primeiros softwares chamados de Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG) e os programas CAD 
(Computer Aided Design) (CÂMARA; DAVIS, 
2001). Esses dois tipos de sistemas, aliados à 
crescente utilização de satélites para observação 
terrestre, transformaram a produção cartográfica 
tradicional, analógica, para o mundo digital.
 Todavia, foi a partir da virada do século 
XXI, com a difusão e barateamento dos                  
microcomputadores e a internet de alta velocidade, 
que as transformações na cartografia passaram a 
ter um impacto significativo na vida das pessoas, 
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tornando a utilização de mapas algo corriqueiro. 
Desde então, vêm surgindo uma série de softwares, 
sites e aplicativos que se valem da utilização de 
bases cartográficas digitais para disponibilizar ao 
usuário mapas personalizáveis e interativos.
 Muitos dos aplicativos que utilizamos 
atualmente possibilitam a execução de tarefas 
simples, tais como consultas e navegação, até a 
realização de análises mais detalhadas, a partir de 
bases de dados geoespaciais. Essas bases são 
compostas por conjuntos de dados digitais que 
podem ser visualizados, selecionados e editados de 
acordo com o interesse dos usuários. Apresentamos 
a seguir duas plataformas para a simples manipulação 
e compartilhamento de dados muito utilizadas 
pelos montanhistas: Wikiloc e Google Earth. 
 Wikiloc (wikiloc.com) é uma plataforma de 
registro de trilhas, rotas ou pontos de interesse a 
partir de dados de localização coletados por um 
GPS de navegação ou celular. Nela é possível 
fazer edições simples e compartilhar os dados 
para toda a rede de usuários. Dentre muitas 
outras, representa uma importante fonte de dados 
para o planejamento de sua aventura. Entretanto, 

é preciso ter o cuidado de avaliar as melhores 
informações considerando, por exemplo, o nível de 
detalhamento, a concisão da rota, o ano de 
gravação e até mesmo o ranqueamento do 
usuário produtor.
 Google Earth é uma plataforma que 
representa o globo terrestre coberto por imagens 
de satélites. O software permite edições básicas 
de dados de localização provenientes de um GPS 
de navegação, celular, ou mesmo representações 
criadas diretamente na tela. Também permite a 
importação de dados oriundos de outras fontes, 

tais como camadas de bases cartográficas digitais. 
Assim, é possível consultar e extrair informações, 
principalmente aquelas relacionadas às               
características da região e os perfis do relevo. 
Além disso, você pode planejar as melhores rotas 
logísticas e utilizar a ferramenta “Street View”, 
navegando virtualmente por ruas e trilhas mapeadas 
através de fotografias. Vale ressaltar que a 
disponibilidade e a data das imagens variam de 
acordo com a região.
 Acreditamos que um bom planejamento, 
combinando o uso de mapas tradicionais e 

digitais, pode ser a chave para o sucesso de 
uma expedição e para a vivência de grandes 
aventuras. Por isso, na próxima edição                  
falaremos um pouco mais sobre o processo 
de download e de utilização dos dados 
geográficos digitais. Até a próxima!
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Prezados associados,

 Este ano finda o mandato da Diretoria e 
dos Conselhos Deliberativo, Fiscal e Técnico. 
Assim sendo, no dia 26/11/2020 iremos eleger 
uma nova Diretoria, Conselhos Fiscal e Técnico 
para os próximos dois anos e o Conselho  
Deliberativo para os próximos quatro anos.
 O novo Conselho Deliberativo irá se 
reunir no mesmo dia para eleger seu Presidente, 
Vice-presidente e Secretário.
 Portanto, solicitamos que participem da 
Assembleia Geral que, devido a pandemia, 
será realizada online, na plataforma Zoom.          
O link será disponibilizado no dia. A assembleia 
será no dia 26/11/2020, às 19 horas em primeira 
convocação com a presença de 2/3 dos             
associados, e as 19h30 em segunda               
convocação, com qualquer número de           
associados aptos a votar.

 • Eleger nova Diretoria para mandato 
2021/2022.
 • Eleger o Conselho Deliberativo para            
o mandato 2021/2024.
 • Eleger os membros do Conselho 
Fiscal para o mandato 2021/2022.
 • Eleger os membros do Conselho 
Técnico para o mandato 2021/2022.

 Esta convocação está em conformidade 
com os seguintes artigos do Estatuto:
 Art. 20 À Assembleia Geral, órgão 
supremo do CEB, composta pela totalidade de 
seus associados com direito a voto, nos termos 
deste Estatuto, e em pleno gozo dos direitos 
sociais, compete:
 I - eleger toda a Diretoria;

A Diretoria

ASSEMBLEIA GERAL PARA AS ELEIÇÕES 
DE DIRETORIA, CONSELHO DELIBERATIVO, 
CONSELHO FISCAL E CONSELHO TÉCNICO

 II - eleger os membros temporários do 
Conselho Deliberativo;
 III - eleger os membros do Conselho 
Fiscal e do Conselho Técnico;
 Art. 21 A Assembleia Geral reunir-se-á:
 §1º Ordinariamente:
 II - a cada dois anos, na primeira 
quinzena de novembro, para eleger todos os 
membros da Diretoria, como também os membros 
dos Conselhos Fiscal e Técnico com seus 
respectivos presidentes;
 III - a cada quatro anos, na primeira 
quinzena de novembro, simultaneamente com 
a reunião para eleição da Diretoria, para eleger 
os membros temporários do Conselho Deliberativo, 
como também o Presidente, Vice-presidente, 
Secretário deste Conselho Deliberativo.
 Art. 22 Para ter direito a votar na 
Assembleia Geral, o associado deverá:
 I - ser associado do CEB há, pelo 
menos dezoito meses, de forma ininterrupta, 
não se admitindo, como tal, períodos de 
afastamento, tais como licença e suspensão, e 
considerando-se como marco inicial o dia em 
que irá se realizar a Assembleia Geral;
 II - estar no pleno gozo dos direitos 
sociais, em conformidade com o artigo 69.
 Parágrafo Único. Os associados     
Honorário, Correspondente e Dependente não 
tem direito a votar.
 Art. 69 O associado que se atrasar no 
pagamento das mensalidades, taxas e demais 
contribuições terá suspensos seus direitos 
sociais, e que se mantiver nesse atraso, por 
mais de três meses, será passível de exclusão 
do quadro social.

Para maiores detalhes, favor consultar o Estatuto, que está disponível no quadro CEB Legal,
 no corredor da sede do clube, ou no site www.ceb.org.br.
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