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As matérias
assinadas são de
responsabilidade
exclusiva de seus
autores. Elas
não traduzem
necessariamente a
opinião oficial do CEB.
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Tel/fax (21) 2252–9844
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Site: www.ceb.org.br
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Ouvidoria: ouvidoria@ceb.org.br
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n

São isentos da taxa os convidados pessoais do guia.
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FUNDADORES
OS

H

á 100 anos um grupo de esforçados jovens esportistas retornando de
uma caminhada de mais de 70 quilômetros entre Madureira e Petrópolis
consolidaram a ideia de criar o Centro Excursionista Brasileiro. A fundação
se daria alguns meses depois, com a presença de cinco dos participantes da
caminhada “raid” Rio-Petrópolis.
Pouco é o que sabemos de cada um destes esforçados pioneiros e até pouco
tempo atrás nem possuíamos as fotos de todos eles. Mas vamos tentar
conhecer os dez que assinaram a ata de fundação em 1 de novembro de 1919.

DO CEB

Alberto Fleischhauer

RUMO
AOS
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100

Era um dos
participantes do
raid. Trabalhava
junto com seu
irmão Adolpho
na empresa
Hansenclever de materiais
e equipamentos agrícolas,
no centro do Rio de Janeiro;
também fazia parte do Tiro
do Sindicato dos Empregados
no Comércio, e foi o primeiro
diretor técnico do recémcriado CEB. Faleceu em
11/08/1981.

Adolpho Fleischhauer

Irmão do
Alberto,
trabalhavam na
mesma empresa,
era do grupo
do Tiro do
Sindicato dos Empregados
no Comércio, e participou
também do raid RioPetrópolis.

CEB
ANOS DO

E

Armindo Martins

Poeta e cantor
aficionado, compôs
o primeiro hino do
CEB, posteriormente
se formaria como
farmacêutico e iria
morar em Lambari MG, onde escreveu um livro sobre
a história da cidade: “Lambarí,
Cidade das Águas Virtuosas”.
Participou em 1923 da primeira
ascensão do CEB ao Pico
das Agulhas Negras, que era
considerado na época o ponto
culminante do Brasil.
Foi um dos mais longevos entre
os fundadores. Faleceu em
31/12/1974.

Edgard Cerqueira

Pertencia ao grupo
de atletas do
Centro Athletico
Sampaio, de onde
sairiam vários dos
fundadores do Clube.
Estudou no colégio São Bento no
Rio de Janeiro.

m Assembleia Geral realizada
em 18 de dezembro de 1922 foi
decidido que seriam considerados
fundadores do CEB os sócios com
matrícula até o número 30, ficando
assim constituída então a lista dos
fundadores:

João Magalhães de Carvalho

Ilton de Oliveira

Pertencia também
ao grupo de
atletas do Centro
Athletico Sampaio,
participou do raid
Rio-Petrópolis.
Morador ilustre do bairro de
Anchieta no Rio de Janeiro, foi
o único dos fundadores que foi
homenageado com o nome de
uma rua precisamente no bairro
de Anchieta. Foi um incansável
divulgador do excursionismo.
Faleceu em 24/04/1974.

Entusiasta do
pedestrianismo,
esporte que
consistia em
percorrer grandes
distâncias,
andando, no menor tempo
possível; pertencia também
ao grupo do Centro Athletico
Sampaio, participou de muitas
das primeiras excursões
do CEB e de várias provas
de pedestrianismo onde
representou o clube.
Participou do raid RioPetrópolis. Foi um dos
primeiros diretores técnicos
do CEB, foi também o autor
do lema do clube “Quereis
conhecer as belezas do
nosso torrão, vinde em nossa
companhia”.
Faleceu prematuramente
em 1925, deu nome à mais
importante competição de
pedestrianismo que se disputava
na época: a Prova Ilton de
Oliveira.

Eschynes Guabyraba Monteiro, Alberto Fleischhauer, Adolpho
Fleischhauer, Edgard Cerqueira,
Ilton de Oliveira, Guilherme Weiss,
Eduardo Weiss, Lyses Melgaço, Romeu Moreira, Armindo Martins,
Antonio Flora Nogueira, Mario Flora Nogueira, Benedicto de Castro,
João M. Carvalho, Benjamim Blu-

me, Alfredo B. Pinho, Oscar Mendonça, Francisco R. Teixeira, José
C. de Carvalho, Joaquim Flora Nogueira, Luiz Seabra, Ademar Moura,
Werner Hindorf, Hyginio Machado,
Manoel N. de Araujo, Cesário Ribas,
José M. Junior, Oscar Godschmidt,
Amadeu de Freitas, Mário Marinho.
No entanto, esta foi uma resolução

Era contador,
sargento e
posteriormente
oficial do Exército;
seus frequentes
translados lhe
impediram de participar mais
ativamente nos primeiros anos do
clube.
Participou do primeiro raid
Rio-Petrópolis. Faleceu em
04/04/1962.

Lyses Melgaço

Eschynes Guabyraba

Participou do raid
Rio-Petrópolis, era
sócio do Centro
Athletico Sampaio, foi
o autor do primeiro
relatório de uma
excursão pedestre: o raid RioPetrópolis. Foi o primeiro secretário
do CEB, era funcionário da Fábrica
de Elevadores Brasil. Faleceu em
08/04/1956.

Romeu Moreira da Silva

Era sargento do
Exército e excelente
atirador, fazia as
excursões sempre
acompanhado de uma
pistola para enfrentar
o que viesse por diante.
5

António Flora Nogueira

Era bibliotecário
e posteriormente
secretário da
Sociedade Vegetariana
Brasileira, praticante
do remo, foi eleito
primeiro presidente do CEB,
cargo que desempenhou até 1921.
Faleceu em 03/08/1958.
de caráter burocrático e os autênticos
fundadores do CEB foram os dez
primeiros, que assinaram a ata de fundação e cujas sucintas informações
biográficas colocamos acima.

Horacio E. Ragucci
Guia e Presidente do Centro
Excursionista Brasileiro
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Alta
Montanha
em

Família
Laura, João e Pedro no segundo
dia de subida ao Cerro Plomo
(5.424m), saindo do Campo
Federación (4.100m) em direção ao
Campo Dagostini (4.600m)
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C

om 8 dias
disponíveis
durante o
Carnaval de 2019,
resolvemos levar
meu filho, João
Pedro (com 12 anos
à época) para sua
primeira incursão às
gélidas montanhas
dos Andes.
Pedro Bugim

Sim, o tempo era extremamente
curto. Viajaríamos do Brasil ao Chile, no dia 2 de março, com retorno
agendado para o dia 11 do mesmo
mês. Ou seja, descontando os dias
de viagem, seriam meros 8 dias úteis
para a jornada.
Nossa opção pelo Chile se deu
por diversos motivos, sendo os
principais: o custo da viagem (a passagem para o Chile em geral é mais
em conta do que para outros países
andinos), a proximidade das montanhas com a cidade de Santiago e
meu conhecimento prévio, junto à
Laura, de algumas áreas que gostaríamos de visitar (embora o objetivo
principal - o Cerro Plomo - fosse

completamente desconhecido para
ambos).
Chegamos em Santiago tarde da
noite e nos hospedamos em um hostel no bairro Providência, sem dúvida a melhor localidade para ficar na
cidade, pela proximidade com o comércio, pontos turísticos, restaurantes e transportes. No dia seguinte,
fomos em busca de uma locadora de
automóveis e essa foi a decisão mais
acertada de toda viagem!
Imediatamente após alugarmos
o carro, já rumamos para nosso primeiro objetivo: Baños Morales. A
uma altitude de 1800 metros, trata-se de um pequeno povoado cercado por colinas de cor ocre, localiza-

João Pedro e Laura a caminho das escaladas sobre a mina abandonada,
em Baños Morales, com o Vulcão San José (5.856m) ao fundo

do na confluência dos rios Morales
e Volcán, a pouco menos de 100 km
da capital, vencidos em pouco mais
de duas horas de carro. Sua principal atração turística são as águas
termais, além de ser um porto de
entrada para o Monumento Natural
El Morado, uma das áreas protegidas
mais visitadas em todo o Chile. Ao
fundo do vale repousa o imponen-

te vulcão San José, com 5.856 m de
altitude, montanha que tentei com
a Laura em março de 2017. Nesta
região funciona também uma mineradora de gesso, o que torna parte do
cenário bem desagradável, pela alta
degradação que causa.
Optamos por acampar nas proximidades e a noite começou bem
tranquila, a ponto de decidirmos bi-

vacar ao lado do carro (eu e Laura),
enquanto o João passaria a noite no
conforto do banco traseiro. Nossos
poderosos sacos de dormir para -40°
nos conferiram o conforto suficiente
nas primeiras horas de sono. Mas, ao
passar do tempo, cavalos selvagens
passavam perigosamente próximos...
em um determinado momento, senti uma coisa gelada se esgueirando
para dentro do meu saco de dormir,
passando pelas minhas costas... dei
um pulo com o susto, achando ser
uma cobra. No final, descobri ser
"apenas" um enorme sapo em busca de mais conforto. Para fechar a
noite, já por volta das 4h da manhã,
começou uma fina chuva, fazendo
Continua na próxima página

João Pedro no
retorno do Cerro Plomo
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com que a Laura fosse para dentro
do carro, enquanto eu mantive o bivaque, enrolado na lona, para evitar
que o saco de dormir se molhasse.
Ufa! Noite longa, mas por incrível
que pareça, muito agradável!
O terceiro dia no Chile seria de
escaladas. De fato, arrumamos todo
o material e fomos a uma mina abandonada, onde escalamos em 2017.
Mas não animamos muito e ficamos
apenas curtindo a vista, explorando
a mina e caçando fósseis nos "acarreos" (cascalhos característicos de
alta montanha). Decidimos voltar a
Santiago neste mesmo dia, passando
antes pela famosa represa chamada
Embalse el Yeso (ou "Reservatório
de Gesso"), que, pela época, estava
totalmente desprovida de neve.
Pouco foi o tempo para descanso.
No dia seguinte acordamos cedo e
fomos ao shopping para comprar
mantimentos e alguns equipamentos. Por incrível que pareça, esta é a
parte mais trabalhosa e chata para
nós (rs...). Conseguimos finalmente, por volta das 17h, pegar estrada
para nosso novo objetivo: o Valle
Nevado, onde chegamos às 20h30,
com as últimas luzes do dia (escurece bem tarde nesta época, no Chile).

Ataque ao
cume a 5.000m

Pouco durou a alegria. Descobrimos
que não havia lugar para dormirmos,
nem em hostel, nem acampados,
haja vista que veículos só podem
adentrar a região antes das 16h. Voltar pela sinuosa estrada por mais de
3 horas estava fora de cogitação. Assim sendo, escolhemos um espaçoso
recuo à beira da estrada, a 2.800 m
de altitude, para passarmos a noite.
Desta vez, todos os três dentro do
carro.
Valle Nevado é o maior centro de
ski do Hemisfério Sul, com uma superfície onde é possível esquiar por
900 hectares, e o mais moderno do
Chile. Está localizado no meio da
Cordillera de los Andes, a 3025 metros de altitude. Entretanto, durante
os meses mais quentes do ano, fica
totalmente desprovido de neve e a
maioria esmagadora dos serviços
fica suspensa. A presença de pessoas
se limita a poucos funcionários de
manutenção das pistas de ski, guardas e grupos de turistas. Entretanto, é durante a época "quente" que
a região passa a ser visitada pelos
montanhistas, em busca das belas
montanhas existentes na região. A
principal delas, o Cerro Plomo, com
5.424 m de altitude, é uma das mais

procuradas, sendo inclusive o nosso
objetivo.
Mas para variar, nossos problemas começaram a surgir. Estávamos
com equipamento e mantimentos
para 5 dias na montanha, além de
não querermos que o João carregasse muito peso, pois tratava-se de sua
primeira alta montanha. Com isso,
decidimos contratar uma mula para
levar nossa bagagem até o acampamento Federación, a 4.150 m de
altitude. Entretanto, não estávamos
conseguindo contatar nenhum
arriero (donos das mulas) para o
serviço. Quando conseguimos, já
passava de meio dia e as bagagens
seriam coletadas apenas por volta
das 15h. Pior: descobrimos que
não poderíamos passar com nosso
carro a partir do resort, o que era
permitido apenas para carros 4x4.
Isso representava um adicional de
6 quilômetros e meio, totalizando
então 16 quilômetros em um único
dia, saindo de 3 mil metros e indo a
uma altitude de 4.100 m. O ganho
de altitude total (afinal, há muitas
subidas e descidas no percurso) fica
na casa dos 2 mil metros. Ou seja,
sem este transporte inicial, o dia é
realmente longo e exaustivo.

Outro agravante foi termos pouco tempo. Em geral, os montanhistas
caminham no primeiro dia até uma
área chamada "Piedra Numerada", a
3.370 m. Apenas no segundo dia vão
à Federación, a 4.100 m. Isso, além
de não exaurir as pessoas, proporciona uma aclimatação mais branda.
De todo modo, não tínhamos
escolha: nossas roupas, agasalhos,
barraca, sacos de dormir e demais
itens estavam na mula e só seriam
deixados no local combinado, nos
obrigando a cumprir um longo dia
de exercício. A caminhada do resort
até a entrada da trilha é relativamente tranquila, na maior parte, em uma
estrada de terra. Mas "começar" a trilha já tendo percorrido quase 7 quilômetros e estando horas atrasado
(começamos a caminhar às 15h20
e chegamos na entrada da trilha às
17h20) foi um tanto quanto desanimador. Tentamos manter o ânimo
o mais elevado possível, dando um
"tiro" até "Piedra Numerada", onde
chegamos às 19h.
Deste ponto em diante, a trilha
ganha bastante verticalidade e fica
mais irregular. E o nosso problema
mais imediato foi o fato da luz do
dia estar se esvaindo. Mesmo com

a luz das lanternas, o caminho fica
trabalhoso, além do frio que teimava
em aumentar a cada minuto. Como
nossos agasalhos haviam sido embarcados na mula, estávamos apenas
com nossos anoraques e luvas leves.
Por isso, tentamos manter um ritmo
constante, evitando qualquer parada. A cada um minuto que parávamos, o corpo esfriava numa velocidade enorme, causando tremedeiras
sinistras.
Eis que, passados os 16 quilômetros e sete horas, exatamente às
22h20 chegamos no local conhecido como Federación. Laura estava
com uma dor excruciante no joelho.
João Pedro estava exaurido e com
frio. Neste momento, achei nossas
mochilas e rapidamente comecei os
trabalhos. Cacei agasalhos de pena
de ganso para ambos, retirei os sacos
de dormir, separei os fogareiros e peguei as barracas para armá-las. Mas
com tanto azar ao longo do dia, algo
finalmente nos surpreendeu positivamente: neste local há um pequeno
refúgio, feito de metal, com espaço
para três pessoas espremidas. Apesar
de pequeno, desconfortável e em estado duvidoso, foi como se tivéssemos encontrado uma mansão luxu-

osa. Em pouco tempo estávamos os
três devidamente abrigados do vento e já no conforto de nossos sacos
de dormir. João e Laura apagaram
em instantes, enquanto eu ainda arrumava algumas coisas. Dormimos
profundamente até as 10h da manhã
do dia seguinte.
Por incrível que pareça, acordamos os três nos sentindo muito
bem, fortes e confiantes. Minha
maior preocupação era com o João,
mas contra todas as minhas expectativas, ele estava sorridente, animado
e muito feliz por estar ali! Deixei-o
bem confortável para escolher prosseguir ou retornar, mas sem titubear, disse-me que queria tentar subir
mais. E assim o fizemos.
Após um café reforçado, iniciamos nosso percurso às 13h30, desde Federación (4.100 m) até outro
ponto propício para acampamento
chamado "Campo Dagostini", uma
plataforma relativamente plana, incrustada a 4.600 metros de altitude
na crista sudeste da montanha. Neste ponto há também um pequeno
refúgio de metal, em pior estado que
o anterior, mas que pode ser usado
como refúgio, em caso de emergência ou para quem não deseja carregar
Continua na próxima página
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Pedro, Laura e João na Embalse
del Yeso, próximo à Baños Morales
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barracas. O perigo é contar com isso
e encontrá-lo cheio. Por isso, subimos carregando todo nosso equipamento, inclusive as barracas. Outro
ponto negativo deste campo avançado é o fato de não haver água, além
da neve ficar relativamente longe.
Assim, tivemos também que levar
estoque extra de água para o tempo
que passaríamos lá em cima.
Este trecho possui cerca de dois
quilômetros e meio, com quinhentos metros de desnível, vencidos
em quatro horas. Caminhamos bem
tranquilamente, sem forçar o ritmo,
mas parando pouquíssimas vezes,
o que nos fez chegar ao destino em
bom estado físico e mental. E contamos mais uma vez com a sorte, pois
achamos o refúgio vazio e decidimos
nos instalar dentro dele, evitando assim o trabalho de armar as barracas.
Sem perder tempo, organizamos
nosso equipamento, abrimos os sacos de dormir e preparamos a janta.
Desta vez, nada muito elaborado, já
que estávamos carregando o mínimo de peso possível até este ponto.
Apesar do chão do refúgio estar em
estado bem precário e irregular, e
da porta estar empenada, deixando
o frio entrar, passamos uma noite
agradável, indo dormir às 21h.
Mas o conforto durou pouco. Es-

Pedro Bugim
e a bandeira
do CEB no
cume do
Cerro Plomo
(5.424m)

távamos programados para acordar às
3h da manhã para nos arrumarmos,
tomarmos café e atacarmos o cume a
partir das 4h da madrugada. Eis que,
por volta das duas horas da manhã,
ouvimos o som de dezenas de pessoas chegando ao refúgio e invadindo-o
de uma forma extremamente desordenada e mal educada. Tratava-se de
uma expedição com jovens de uma
universidade americana, que estavam
atacando o cume desde o acampamento inferior (estavam com uma
estrutura faraônica e vários "guias"
com eles). Resultado: procurando
refúgio para se aquecer e descansar,
mais de 10 pessoas se amontoaram
no pequeno refúgio feito para umas
quatro pessoas, nos impossibilitando de organizar nosso equipamento,
fazer nosso café e nem mesmo nos
dando espaço para sentar direito. Foi
uma das situações mais revoltantes
que já passei numa montanha! Tivemos que nos concentrar para não
nos estressarmos com aquele bando
de mal educados, que ainda por cima
deixaram lixo no refúgio (neste caso,
fizemos questão de interpelar para
que recolhessem tudo). Assim, com
hordas de pessoas passando a cada
minuto, nos restou esperar, para que,
finalmente, às 7h da manhã, iniciássemos nossa jornada ao topo, com nada

mais, nada menos, que 3 horas e meia
de atraso.
Passo a passo íamos ganhando
terreno, mas nitidamente os três estávamos psicologicamente abalados.
João foi o primeiro a ratear e demonstrar que não estava bem. Laura
aguentou firmemente e tentou animar o João por um bom tempo. Eu,
por minha vez, via a situação e ficava
preocupado com o horário avançado e com o cansaço de ambos,
incapaz de reverter a situação. Ao
menos o dia estava lindo, sem uma
única nuvem no céu, e, apesar do
frio intenso (por volta dos 15 graus
negativos), posso dizer que o clima
estava agradável.
Ao chegarmos próximo à barreira
dos 5 mil metros, paramos para um
breve descanso. O relógio marcava
9h30 da manhã e ainda faltavam cerca de 500 metros verticais até o cume.
Neste momento, Laura e João decidiram dar meia volta... Fiquei pensativo
por alguns minutos, tentando lutar
contra minha enorme vontade de
descer com eles e voltar ao conforto,
mas já havíamos ralado tanto para
chegar até ali... já havíamos vencido
tantos contratempos, que me senti
compelido a prosseguir.
Prometi ser o mais rápido e cuidadoso possível. Eles desceriam até

o refúgio Dagostini, pouco menos
de 400 metros verticais abaixo, onde
me esperariam. E com toda energia
que me restava, voltei a caminhar,
desta vez, em ritmo bem forte. A
subida é bastante íngreme em vários
pontos, sobretudo até chegar aos
5.180 m, onde se encontra a Pirca
del Inca, um altar utilizado para cerimônias incas há mais de 500 anos,
e onde foi encontrado em 1954 o
cadáver de uma criança de 8 anos,
sacrificada em um destes rituais. Passado este ponto, vem o único trecho
mais técnico de todo o trajeto, no
qual deve-se cruzar um glaciar com
aproximadamente 200 metros de
extensão. Apesar de ser bem simples,
pode apresentar gelo compacto e
duro, tornando a travessia arriscada,
afinal, com um simples escorregão a
pessoa pode "voar" pela parede leste
da montanha, parando apenas quase

um quilômetro abaixo.
Grande parte das expedições utilizam cordas e parafusos de gelo neste
trecho, para segurança. Como Laura
e João haviam descido, acabei indo
sem estes equipamentos, usando apenas os crampons sob a sola da bota
dupla, para ajudar na travessia, feita
em cerca de 5 minutos. Passar pelo
glaciar me deu um "gás extra", pois
eu sabia que o cume estava próximo,
faltando apenas uma última subida
mais íngreme, além de uma longa
rampa de baixa inclinação até o topo.
Além disso, neste ponto, passei por
vários integrantes da grande expedição americana, ainda em direção ao
cume, em passos lentíssimos...
De fato, poucos minutos depois
lá estava eu, no ponto mais alto do
Cerro Plomo, com seus 5.434 metros de altitude, às 13h, totalizando 5 horas e meia de subida. E que

cume! A vista de 360° impressiona,
pois de um lado há toda a planície
onde fica Santiago do Chile, sendo
o outro lado repleto de montanhas
belíssimas, incluindo o Aconcágua,
maior montanha das Américas com
6.962 m de altitude, aparentando
uma proximidade impressionante.
Fiquei poucos minutos no cume, o
suficiente para tirar algumas fotos,
fazer alguns vídeos e contemplar a
beleza do local. Por sorte, ainda não
havia ninguém por lá e tive o prazer
de usufruir do silêncio e paz que só
um cume vazio pode conferir.
Iniciei a descida às 13h30 e em
uma hora já havia chegado ao Refúgio Dagostini, podendo comemorar
vitória junto da Laura e João! Aproveitamos o horário para organizar
todos os nossos pertences e descer
até Federación, em busca de uma
noite mais confortável e em busca de
água, que a esta altura já havia acabado! De fato a noite foi bem tranquila,
mas desta vez dentro da nossa barraca, já que o pequeno refúgio, tão útil
a nós três outrora, estava ocupado
por um guia local e sua cliente exacerbadamente exausta.
No dia 8 de março acordamos
cedo, arrumamos a barraca e descemos em pouco tempo os oito quilômetros até a entrada da trilha. Para
nossa sorte, conseguimos uma carona, deste ponto até o resort do Valle
Nevado, economizando assim pouco mais de duas horas de caminhada, nos 6,5 quilômetros deste trecho.
Retornamos ao conforto do hostel no mesmo dia, felizes por mais
uma aventura no currículo, mas
mais felizes ainda por descobrirmos a enorme vocação do João para
montanhas em altitude, mesmo sem
qualquer aclimatação prévia! Passamos o último dia em passeios culturais e gastronômicos, na certeza
de que, mesmo com toda a correria,
não poderíamos ter tido viagem melhor do que esta em família! João e
Laura: amo muito vocês dois!
Pedro Bugim
Presidente da FEMERJ e Diretor
Técnico do CEB
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Corcovado
de Ubatuba

Linda aproximação
do Corcovado

D

esde criança frequento o litoral norte paulista com
meus pais, uma região com significado bastante
especial para a nossa família. “Descer” de minha
terra natal, São José dos Campos, para o litoral,
pela imponente Serra do Mar, sempre foi especial,
principalmente quando fazíamos o caminho pela Rodovia
Oswaldo Cruz. O trajeto entre Taubaté e Ubatuba passa
por São Luís do Paraitinga, famosa pelo carnaval das marchinhas, e os
poucos 4 km do trecho de serra da rodovia, que serpenteiam as encostas
com impressionantes curvas de quase 180º, são sempre marcados pelo
cheiro de embreagem e freio queimados e a quantidade absurda de
calotas, que se soltam das rodas dos carros e ficam pelos cantos.

FOTO: FERNANDA MAY

Rafael Damiati

Na aproximação
ao cume, beleza
em cada detalhe
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Panorâmica
no cume

Nos últimos anos, já vivendo
a vida de montanhista de forma
mais intensa, sempre fui a Ubatuba
pensando nos atrativos que o Parque Estadual da Serra do Mar abrigava. Descobri então o Corcovado
de Ubatuba, pico com aproximadamente 1160 metros de altitude
que se tornou um desejo pessoal.
Nesse ano de 2019, me juntei aos
parceiros Fernanda May, Andressa
D’Agostini e Thiago Cruz para explorarmos juntos o local.
Saímos do Rio na sexta-feira, 3
de junho, à tarde, rumo à Ubatuba.
No sábado cedo, por volta de 5h30,
encontramos com dois monitores
ambientais da Associação Coaquira, responsável pelo controle de
acesso à trilha do Corcovado, que

nos acompanharam na caminhada.
Após um bate papo inicial e um gostoso café na casa do Sr. Tozaki, partimos às 6h40 rumo ao Corcovado. A
caminhada tem início em áreas particulares, cruzando rios e alguns caminhos compartilhados abertos pelos caminhantes, caçadores e índios
que habitam a região. Rapidamente
adentramos a vegetação bastante
úmida da Mata Atlântica, caracterizada como floresta ombrófila densa.
Nos primeiros 1,5 km, subimos da
cota 30 até a cota 100 metros, onde
deixamos de percorrer áreas particulares e entramos no Parque propriamente dito. Dali pra frente foi um
toca pra cima bastante forte, com
três pontos para o reabastecimento
de água antes do cume.
Continua na próxima página
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Curtindo juntos o
visual das praias do
sul de Ubatuba

Todo o grupo reunido no
cume. CEB 100 anos!
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Após três horas e vinte minutos
de subida chegamos na crista da
escarpa. É realmente nítido como
o relevo funciona como uma barreira para a umidade que vem do
mar em direção ao continente,
fazendo a parte baixa ter um dos
maiores índices pluviométricos
do Brasil. Na parte alta o solo é
mais raso e menos desenvolvido,
razão pela qual a vegetação encontrada é diferente. Pudemos
observar ao menos quatro tipos
de orquídeas e outros diferentes
tipos de bromélias no trecho de
aproximação ao Corcovado, este
bem menos íngreme e já com um
incrível visual do Oceano Atlântico. A caminhada de aproximação
pela crista é um dos pontos altos
do atrativo e possui um cenário
realmente bonito, que por si só
vale todo o esforço da subida.
Fizemos o cume após quatro
horas de caminhada, mantendo
um ritmo bastante razoável e com
poucas paradas. Lá pudemos almoçar com calma, curtir o visual

FOTO: FERNANDA MAY

DICAS
O Pico do Corcovado está
em área do Parque Estadual
da Serra do Mar e possui
acesso controlado. Agende
sua visita de acordo com a
entrada escolhida:

espetacular e registrar nossa subida e os 100 anos do CEB no livro
de cume. Observando a paisagem
no sentido leste, foi possível contemplar toda a enseada de Ubatuba e boa parte da Costa Verde. No
oeste, observamos a transição para
o relevo de mares de morros, sentido Vale do Paraíba paulista.
A subida forte implicou na descida delicada, pela altura dos degraus e a consequente sobrecarga
nas articulações. Mas foi do jeito
que a gente gosta: cansativa, cheia

de histórias e sorrisos. Após pouco
mais de três horas, ao chegar novamente na casa do Sr. Tozaki, fomos
recebidos com suco fresco, mandioca (sim, lá é mandioca mesmo)
frita e mais café. Totalizamos 10,5
km percorridos em dez horas de
atividade, incluindo o tempo das
paradas. O banho de mar acabou
ficando para o dia seguinte, mas
era imperdível nesta região tão bonita do litoral brasileiro.
Rafael Damiati é monitor do CEB

1) Pela parte alta,
através do Núcleo Santa
Virgínia, no município de
Natividade da Serra – Tel.
(12) 3671-9159/9266 –
nucleosantavirginia@gmail.
com
2) Pela parte baixa, através
do Núcleo Picinguaba,
no bairro Corcovado em
Ubatuba. O acesso é
controlado pela Associação
Coaquira de Guia de Turismo,
Monitor e Condutor de
Ubatuba – Tel. (12) 996598232 – ac.corcovado@gmail.
com
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CAPITÓLIO

SEMANA SANTA
19 A 23/04

A
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proveitar o feriadão
da Semana Santa
junto com o feriado
de São Jorge seria
excelente, porque
assim poderíamos ter
a companhia de mais
associados. E assim o
fizemos!

Grupo formado: Nídia, Lucia e
Gabriel De La Rocque, Virgínia e
Thomas Adams, Bugarin, João Dale
e Euzalir, Paulo Barbosa, Miriam
Glória, Márcia Cosentino, Márcia
Moraes, Ana Behar e Mao Brasil,
Silvio Bullara e Lucia Santos, Helena Ito, Yara, Jandira, Zuneide, Paulo
Márcio e Francis, Cláudia e Felipe
Alonso, Almir e eu.
Capitólio é banhada por um dos
maiores lagos artificiais do mundo,
o Lago de Furnas, com aproxima-
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damente 1.440 km². Para visitar os
atrativos, você praticamente pagará
por todos. Programe-se para isso!
Também é melhor visitá-los fora
de feriadão porque os locais ficam
abarrotados de gente! Mas aproveitem para "viajar" conosco, na nossa
aventura, que foi sucesso total!
Como Capitólio é longe “pra
burro”, em torno de 640 km do Rio
de Janeiro, partimos na quinta-feira, dia 18, para Tiradentes (que seria a metade do caminho), e alguns

do grupo preferiram São João Del
Rey. À tardinha todo o grupo se encontrou nas ruelas antigas de Tiradentes. Em Tiradentes visitamos a
Matriz de Santo Antônio, Chafariz
de São José e Largo das Forras.
No dia seguinte, após o café da
manhã, partimos em comboio. Paramos para almoçar na cidade de
Piumhi (que fica a uns 20 minutos
de Capitólio), onde visitamos a
Capela Nossa Senhora da Abadia
da Cruz do Monte, após subirmos

aproximadamente 280 degraus.
Haja penitência! Desse local avista-se toda a cidade abaixo; e bem ao
longe a Serra da Canastra.
Na manhã seguinte, sábado, partimos para a Trilha do Sol, que é
composta pela Cachoeira No Limite, Mirante do Cânion, Cachoeiras
do Poço Dourado e do Grito. Esse
balneário tem águas transparentes e
vegetação típica do cerrado mineiro. Após a recepção, pagamentos,
pulseiras de identificação e orienta-

ções, seguimos as placas indicativas
para os banhos de cachoeiras e demais atrações.
Seguimos primeiramente para
a Cachoeira do Grito, com muitos
mergulhos. Conta-se que você deve
nadar próximo da queda d'água e
gritar, o mais alto que puder, para
que seu desejo se realize. De lá seguimos para a Cachoeira do Poço
Encantado. No retorno dessa cachoeira, dentro do rio, que forma
um pequeno cânion onde há peContinua na próxima página

Seguimos para outro bar flutuante, Bar Escarpas. Do lado, a
Cachoeirinha da Ilha do Funil.
Ninguém mergulhou, mas dançamos muito, música eletrônica. Findo o passeio, retornamos
para o pequeno cais na Ponta
do Sol, bairro onde alugamos as
duas casas.
À noite, fizemos um churrasco
de confraternização e comemoração dos aniversariantes do mês
de abril, Nídia e Paulo, na "nossa"
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dras escorregadias e uma corda para
se segurar, João escorregou e torceu
o tornozelo. Teve o pé imobilizado
pelo socorrista de plantão, conseguindo caminhar com o apoio de
dois funcionários até o carro. No
dia seguinte, o casal decidiu retornar ao Rio de Janeiro, para que ele
tivesse melhor acompanhamento e
cuidados médicos devidos.
Da Trilha do Sol, seguimos em
comboio para a MG-050, cruzamos
a Ponte do Rio Turvo e entramos à
direita em uma estrada de terra;
seguindo aproximadamente 7 km
chegamos à Cachoeira Fecho da
Serra; e no caminho há a Fazenda
da Dona Nara, produtora artesanal
do queijo canastra. Adiante nessa
estrada de terra, cruzamos por um
mata-burro de ferro. Daí a pouco,
Lucia De La Rocque chama-me no
rádio transmissor (Motorola), avisando que estavam em apuros. Paramos adiante na estrada de terra e
fomos ver o ocorrido. O carro dela,
que cerrava a fila do comboio e era
dirigido pelo filho Gabriel, estava
com uma roda caída fora de um dos
ferros da ponte.
Mutirão daqui, força dali, madeira, placa de metal (que o Almir
carrega na Toyota, ajeitada debaixo

do carro), suspendem o máximo
que podem o carro usando o macaco. Alguns voluntários sobem
na parte da frente do carro; outros
empurram atrás. Eu a rezar e pedir
a São Cristóvão que nos livrasse do
perrengue! Finalmente conseguem
retirar o carro daquele buraco. Vivaaaa! Lá vamos nós!
A Cachoeira Fecho da Serra,
com mais de 30 metros de queda
d'água, destaca-se por sua beleza
imponente. Para alguns, essa cascata seria um divisor de águas da
região do Lago de Furnas com a
região da Serra da Canastra.
Na Fazenda da Dona Nara fomos recebidos pelo seu esposo, Sr.
Aniel, pois ela não se encontrava.
Ajudei a coar vários cafezinhos mineiros servidos ao grupo, à medida
que iam chegando queijos canastras, vendidos a R$ 20,00/peça.
Na manhã seguinte, domingo,
visitamos os Mirantes de Furnas e
do Vertedouro. De lá seguimos por
uma estrada de terra, próxima do
controle da barragem de Furnas,
em direção ao Morro dos Cabritos e
Mirantes dos Elfos (ou das Torres).
Nesses locais, a visitação é de graça.
Retornamos e seguimos pela estrada de terra próxima do Mirante

da Usina de Furnas para a Cachoeira
Quebra Anzol. Nesse local há também área de camping. Ficamos pouco tempo devido ao som infernal de
alguns campistas, e reclamamos na
saída. Seguimos adiante, em estrada
de terra para a Cachoeira do Paraíso
Perdido, porém desistimos de conhecê-la, pois o preço ali cobrado
R$50,00/pessoa era de amargar!
Retornamos também em estrada de terra e seguimos a placa em
direção à Cachoeira Pé da Serra.
Ali ficamos por mais de duas horas. Alguns almoçaram comida
caseira mineira feita no fogão à
lenha, outros caminharam por
dentro do rio, parando para banhos em poços, hidromassagem
natural, meditação, sonequinha
ou relax total. Devido ao atraso
de alguns, não conseguimos ver o
pôr do sol no Mirante do Chapéu;
tampouco no dia seguinte.
Manhã de segunda-feira, muita
expectativa para o passeio de lancha no tour pelo Lago de Furnas,
com duração de sete horas. Almir
escolheu esse dia porque não era
feriado em Minas Gerais e demais
estados, e para que pudéssemos
fazer esse passeio com menos embarcações possíveis no lago.

Boa ideia a dele! Alugamos
duas lanchas. É possível levar
bebidas a bordo em seu pequeno isopor ou usar um cooler que
cada embarcação dispõe. A primeira parada foi em frente à Represa de Furnas. Retornamos e
paramos no píer do primeiro bar
flutuante (que estava fechado),
para mergulhos. Nadamos até
debaixo da Cachoeira Vale dos
Tucanos. Muita farra!
Seguimos e entramos no Vale
da Cascatinha. Não pulamos n´água, apenas tiramos muitas fotos.
Seguimos para o próximo mergulho, na Cachoeira do Mirante
dos Cânions. As duas lanchas
pararam próximas. Virgínia, eu e
outros mais eufóricos nadamos
uns quinze metros em direção à
cachoeira e conseguimos ficar em
pé, em alguns pontos de pedras
do paredão por detrás daquela
queda d'água. O grupo todo nadou muito. Tivemos até caipirinhas a bordo. Silvio que o diga!
Seguimos para a Lagoa Azul,
onde tem um bar flutuante com
venda de tira-gostos e bebidas.
Mais mergulhos e fotos. Debaixo do píer, muitos peixes Mandi.
Uma atração à parte!

casa. Todos ajudaram na organização da festança. Almir foi o
churrasqueiro-mor.
Dia seguinte, volta pra casa; mas
antes visitamos o CAT - Centro de
Apoio ao Turista, para sugestões/
críticas dos preços abusivos dos
atrativos, da música alta e inconveniente na cachoeira Quebra Anzol,
e dos cachorros abandonados no
bairro onde ficamos.
Norma Moreira é sócia do CEB
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ACONTECEU CEB
JUNHO

2

Cume da Pedra
do Gato -1540m

JUNHO

2

Cume do
Capacete

MAIO

29

MAIO

15

Oficina Orientação com bússola

Palestra Nepal

MAIO

30 Aniversariantes de maio

JULHO

2

4

JUNHO

JUNHO

2

Pedra Riscada

Trilha 360º e
Cartão Postal

Pico do Papagaio PNT
Pico do Papagaio PNT

MAIO

11
Dedo
de Deus
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JULHO

5
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JULHO

Comida de acampamento

JUNHO

JUNHO

Serra dos Cavalos

JULHO

MAIO
JUNHO

13

5

Jonathan Pallmer no Peru

CFG Tarcisio
Neves
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Palestra Calçados e biomecânica

21

15

CBM105

CEB em Pedra Grande de Itatiaia (Serra Negra)

ACONTECEU CEB
MAIO

22

JUNHO

18

Oficinas de paradas

JULHO

Noite de autógrafos
palestra André Ilha

24

Bazar de equipamentos

JULHO

25

Sorteio da barraca
doada pela Makalu

JUNHO

11

Formatura do CBM
104

JULHO

28

JUNHO

29

Pico da Bandeira

Aniversariantes de junho

JULHO
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21

23

Travessia Petro x Tere

JULHO

31

Palestra Gabriela Saliba
JULHO

26
Aniversariantes
de julho

Mês

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

Descrição

Crédito

Débito

Saldo Anterior

-

mai/19

Doações Diversas (crowdfunding e outros)

R$500,00		

-

mai/19

I Jornada Científica - Guia: Maria Fernarda May

R$1.000,00		

mai/19

Rifa mochila Black Diamond

R$2.400,00		

mai/19

Aluguel do espaço do salão

R$250,00		

jun/19

Doações Diversas (crowdfunding e outros)

R$5.620,00		

jul/19

Doações Diversas (crowdfunding e outros)

R$2.330,00		

jul/19

Aluguel do espaço do salão

R$250,00		

Sub Total

R$12.350,00

R$0,00

Saldo Atual			

Horacio Ragucci - Presidente do CEB
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Saldo
R$26.701,20

R$12.350,00
R$39.051,20

Como todos os
anos, o Centro
Excursionista Brasileiro
(CEB) participou
das Aberturas de
Temporada de
Montanhismo
(ATM), no Rio de
Janeiro (Urca) e
em Teresópolis
(PARNASO).

Abertura de
Temporada
Montanhismo
2019

1o lugar na Gincana Interclubes CEB 100 anos!

ATM (Rio nas Montanhas)
Urca, RJ – 27 e 28 de abril
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O CEB invadiu a Urca na ATM (oficialmente batizada de Rio nas Montanhas), muito bem organizada pela
FEMERJ, sob a direção do Pedro Bugim e da Comissão
Organizadora.
Como de costume, nossa barraca foi concorridíssima! A campanha de arrecadação para o livro sobre os
100 anos do clube foi destaque, reforçada com a venda
de camisas, canecas e emblemas bordados. Uma mochila cargueira foi rifada, tendo como ganhador o guia
Ernane Wermelinger, conhecido como Tufo.
Os guerreiros do CEB participantes da Gincana Interclubes deram sua força máxima e venceram duas das
quatro provas, levando o troféu de 1º lugar geral! Uma
divertida tradição levada a sério!
O CEB foi o vencedor do prêmio Mosquetão de
Ouro na categoria Montanhismo e Sociedade. Muita
comemoração pelo seu reconhecimento, que continua
conquistando novos associados e antigos apaixonados!
Para coroar o tema do evento – Clubes: Cultura e
História – o presidente Horacio Ragucci apresentou a
palestra “CEB 100 anos”. Um resumo repleto de curiosidades, encerrado com esta receita de longevidade:
amizade, aprendizado, aventura e amor às montanhas.
A ATM ofereceu extensa programação, como: Exposição de fotos do Sobral Pinto, oficinas, montanhismo social
e infantil, muro de escalada, lançamento de livros, cinema
na praça, projetos ambientais como Vale Verdejante e Pão
de Açúcar Verde, Trilha Transcarioca, mutirão de plantio,
sorteios, show da Granito Blues Band, e mais!
No encerramento, fortes ventos varreram a Urca e
destruíram algumas estruturas ainda montadas, ferindo
nossa querida Neuza (da cantina). Felizmente ela se recuperou bem, e uma galera fez "vaquinha" para minimizar suas perdas financeiras. A solidariedade comprova o
sucesso desta grande festa!
Dôra Nogueira e Lucia Santos

O CEB foi o vencedor
do prêmio Mosquetão
de Ouro na categoria
Montanhismo e Sociedade
Barraca do CEB na ATM 2019
Montanhista
Veterano Gil
Lacerda

ATM – PARNASO
Teresópolis, RJ –
18 de maio

O aniversário do Parque Nacional da Serra dos Órgãos de
2019 também é uma data redonda: 80 anos! A ATM do PARNASO aconteceu no dia 18 de maio
na Sede Teresópolis, com entrada mediante doação de 1 kg de
alimento não perecível.
A forte chuva o dia todo atrapalhou um pouco, mas não tirou
o brilho do evento. Apesar de
"São Pedro não ter dado trégua",
a ATM foi um sucesso, muito
bem organizada! A programação foi diversificada, com vários
stands e atrações para todas as
idades, e como sempre contou
com a participação do CEB!
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Dentre as atividades oferecidas, destacaram-se: a 3ª edição
do Desafio 360º (corrida e caminhada em trilhas e ruas internas
do Parque), Aulão de alongamento, Arte na trilha, Espaço
infantil com diversos atrativos,
trilhas guiadas e oficinas.
Horacio Ragucci brindou os
presentes com a sua palestra “CEB

100 anos de montanhismo e Serra
dos Órgãos”. Temos muita história
pra contar! Para finalizar o evento
com muita animação, houve show
de reggae e rock com Mangabrothers acústico e Banda Sabottage.
Que venham as próximas, faça
chuva ou faça sol!!
Cris Costa e Lucia Santos

ANIVERSARIANTES

MAIO
01/mai
01/mai
01/mai
01/mai
02/mai
04/mai
04/mai
05/mai
05/mai
06/mai
06/mai
06/mai
07/mai
07/mai

Arivaldo Dórea dos Reis
Ana Tereza T. Mello Guedes Pinto
Naiara Tavares da Silva
Paulo Cesar Sarmento
Antônio Candido Dias
Alexandre de Souza e Souza
Luis Carlos Ferreira
Marcelo Valladares Nunes
Á lvaro Galdino Azevedo
Delano Luiz Silva de Aguiar
Tatiana Peres Fazolato
Jorge Antonio da Costa Mattos
Aninha Behar
Ingrid Cicca

09/mai
09/mai
11/mai
11/mai
12/mai
12/mai
12/mai
12/mai
13/mai
13/mai
15/mai
16/mai
16/mai
17/mai

Adilson Rodegheri Peçanha
Claudia Alonso
Flavio de Lima
Gustavo Fontinha Dias
Joel Dias Pinheiro Filho
Ana Lúcia de Moura
Sebastião Leonardo Toledo
Consuelo Soares Meira de Aguiar
Eval Olympio do Egito
Maria Antônia L. S. Borja
Brian Sewell
Ana Paula de A.Quintanilha
Gustavo Nogueira Finamore
Júlia da Silva Ramos

18/mai
18/mai
18/mai
18/mai
18/mai
19/mai
19/mai
20/mai
21/mai
21/mai
21/mai
21/mai
21/mai
22/mai

Neide Vani de Mattos
Rosimar da Silva Neves
Roberto Mattos Metri
André Emilio Brito Haical Jacob
Ligia Forny Germano
Luzia Cristina da Costa
Tarcisio Neves da Silva
Jorge da Rocha Pereira Filho
Artur Feighelstein
Lucia Young
Margareth de Souza Amaral
Denise Mendes
Cristina Parente Martins
Simone Henot Leão

22/mai
23/mai
23/mai
23/mai
23/mai
25/mai
25/mai
25/mai
27/mai
29/mai
29/mai
31/mai
31/mai

Gustavo Paape
Carla Caroline Allessi
Bernardo Chiesa Guimarães
Ricardo de Oliveira Cândido
Mario Luiz Andreazza
Walter Gonçalves da Silva Filho
Zozimar Moraes
Roberto Ottoni de Carvalho
Lucia de Lira Fernandes
Ricardo Moreira Barbosa
Ana Lúcia Martins Barbosa
Renata Maria Begni Afonso
Fancisca Gomes de Farias

JUNHO
01/jun
01/jun
01/jun
03/jun
04/jun
05/jun
05/jun
05/jun
05/jun
05/jun
06/jun
07/jun
07/jun

Alice Falcão Ramos da Cunha
Suzi Cristina da Costa
Cornelia Lucia Sanches Rangel
Ana Maria Xavier de Assis
Leonardo da Silva Furtado
Necesio Antonio Krapp Tavares
Filipe Gomes Alvarenga
Dora de Souza Nogueira
Guilherme do Nascimento Silva
Nereida Rezende Cavalheiro
Diego dos Santos Azevedo
Paulo César Fernandes Alves
Maria Fernanda Pereira Patrício
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Helio Bustamante Pereira de Sá
Danillo Rubio
Raquel Damasceno França
Márcio da Silva Lima
Miriam Gerber
Erika Gavião
Kátia Cristina Afonso de Fonseca
Jasper Hendrik Moltrecht
Flavio Antonio Belisario May
Alyson Sampaio Maier
Guilhermina de V. Guglielmi
Karim Haddad
Bruno Neves Lacerda
Mirian Ferreira de Oliveira

09/jun
10/jun
10/jun
10/jun
10/jun
12/jun
13/jun
13/jun
14/jun
14/jun
15/jun
15/jun
15/jun

Eltevan Moreira de Sá
Maria Nasaré F. Monteiro
Aline Palmier
Mario Alexandre Filho
Marilena Braga França
Willians Sousa da Silva
Antonio Carlos Lima da Silva
Flavio Cabral Pontes de Carvalho
Paulo Sérgio Couto
Milena Piraccini Duchiade
José Maria Fagundes da Cruz
Maria Carolina Yungtay
Stephanie Christina H. Bustamante

15/jun
16/jun
17/jun
17/jun
17/jun
18/jun
18/jun
19/jun
19/jun
20/jun
20/jun
21/jun
21/jun

Afonso Celso Pinto Ialongo
Shirley Vania Gomes Ferreira
Sergio Simões Menezes
Rafael Salino
Piero Azevedo B. de Sampaio
Luiz Alexandre Loureiro Colnago
Filipe Borsato
André Silva Ilha
Magda das Graças Freitas
Nerval Roedel Salles
Simon Shikoo Pan
Marisa Antonia da Silva de Sá
Ana Lúcia Viegas Rêgo

22/jun
23/jun
23/jun
23/jun
23/jun
24/jun
25/jun
25/jun
25/jun
29/jun
29/jun
30/jun
30/jun

Aliciane de Souza Peixoto
Jorge Campos Junior
Eduardo Jose Leite Alves
Luiz Fernando Machado Dinis
Paula Leite da Silva
Paulo Cesar Cattelan
Rafael Damiati Ferreira
Francisco Mendonça Neto
Elaine Cristina de A. Affonso
Torsten Moltrecht
Lucas Nogueira Gonçalves
Fabrina Maria Sidiney Gotelipe
Marco Antonio Pereira de Brito

8/jul
8/jul
8/jul
9/jul
9/jul
9/jul
10/jul
10/jul
11/jul
12/jul
12/jul
13/jul
13/jul
15/jul

Santuza F de Mendonça Moraes
Caroline Silva do Couto
Sebastien Gachot
Augusto Cavalcante
Oldair Evaristo Barcario
Percival Tavares da Silva
Ahirthon Costa de M. Camara
Daniele de Souza Langkjer
Vicente Domingues
Herminia Backx de Garcia Paula
Marco Aurelio Farias da Silva
Guilherme Roberto Slongo
Denise Bittencourt
Guilherme Eugênio Barros Morsch

16/jul
17/jul
17/jul
18/jul
18/jul
18/jul
18/jul
19/jul
19/jul
20/jul
21/jul
21/jul
21/jul
21/jul

Suzana Dantas Hecksher
Alexandre Tomoiki Yamaoka
Arthur Cristiano de O. Aguiar Coelho
Eliane Carvalho
Leandro de Oliveira Padoin
Anderson Ribeiro Sousa
Cynthia Guimarães Tostes Malta
Denise Thomé da Silva
Rosangela de Souza
Maitê May
Lucia Maria Ribeiro Santos
Isabel Cristina da Silva Cardoso
Maria da Conceição N. de paiva
Eduardo Ferreira Fialho

23/jul
24/jul
24/jul
24/jul
24/jul
26/jul
26/jul
26/jul
26/jul
26/jul
27/jul
30/jul
30/jul

José Sebastião Lopes da Silva
Ricardo Franco de Assis
Jennifer Elizabeth Asmam
Alexis Rego Haddad
Paulo de Araujo Lage
Ana Lessa
Marcia Cristina da Costa
Rodrigo Koehler Pulcinelli
Eduardo Esteiner
Carla Torres
Ingrid Santa Rosa da Costa
Antonio Carlos Nogueira Cunha
Isabelle Gomes Soares

CHEGANDO À BASE
MAIO, JUNHO E JULHO
04229 - Afonso Celso Pinto Ialongo
04230 - Wallace de faria Villalva
04231 - Marcelo Valladares Nunes
04232 - Luciana da Silva Nogueira
04233 - Guilherme Eugênio Barros Morsch
04234 - Ana Claudia Isabel dos Reis
04235 - Enio Pereira Estevão
04236 - Valter de Abreu Correa Cavalcante
04237 - João Carlos Dantas de Matos
04238 - Patrícia Duffles
04239 - Ricardo Sertã Leitão
04240 - Shirley Vania Gomes Ferreira
04241 - Vinicius Maia de Jesus
04242 - José Henrique Costa Barros
04243 - Maria Cecília de Figueiredo Deluiggi

DATA

ATIVIDADE

CLASSIFICAÇÃO

LOCAL

DIREÇÃO

01/05/2019

Circuito PNT

Caminhada moderada

Parque Nacional da Tujuca / RJ

José Carlos Ferreira

01/05/2019

Pedra do Osso

Escalada (A - 1)

PEPB - Piraquara, Realengo / RJ

Leonardo Furtado

04/05/2019

Maratona mais Coloridos

Escalada

Praia Vermelha / RJ

Flávio Negrão

04/05/2019

Pico do Eco

Caminhada pesada

Petrópolis - PARNASO / RJ

Claudia Bessa - Eduardo Souza

04/05/2019

Torres: Menor e Media de Bonsucesso

04244 - Mirka Gerolimich de Abreu
04245 - Adriana Machado Portes Pereira
04246 - Antônio Carlos Rodrigues Germano
04247 - Ligia Forny Germano
04248 - Álvaro Galdino Azevedo
04249 - Edmara Quintanilha
04250 - Alyson Sampaio Maier
04251 - Tatiana Peres Fazolato
04252 - Dalton Ferraz da Silva
04253 - Virgilio Ney e Silva
04254 - Consuelo Soares Meira de Aguiar
04255 - Rita de Cássia Vieira Gaspar
04256 - Ana Lucia Duarte Garcia
04257 - Luciano Pinho Gomes
04258 - Marcelo Camarão Ganem
04259 - Danilo Alves da Silva

04260 - Carla Torres
04261 - Patricia dos Anjos Costa
04262 - Luciana Tavares de Dant'Ana
04263 - Denise Mendes
04264 - Eduardo Santos Castro
04265 - Sueli Ferreira da Cunha
04266 - Isabelle Gomes Soares
04267 - Mario Luiz Andreazza
04268 - José Henrique Pacheco de Almeida
04269 - Sebastien Gachot
04270 - Denise Mendes Chaves
04271 - Claudia Alonso
04272 - Cristina Parente Martins
04273 - Denise Côrtes Bittencourt
04274 - Glauber Monteiro da Silva
04275 - André lucio de Oliveira

04276 - Alexandre de Souza e Souza
04277 - Flavio Cabral Pontes de Carvalho
04278 - Marco Antonio Pereira de Brito
04279 - Tânia Dias Mendes
04280 - Rogerio Costa Faria
04281 - João Paulo da Costa
04282 - Bernardo Castro
04283 - Paula Leite da Silva
04284 - Marcelo de Menezes Contarato
04285 - Franklin de Almeida Carl
04286 - Roberto Câmara Gentil Porto
04287 - Maurilio de Oliveira

04288 - Isis Lucena Carvalho

Caminhada moderada superior BONSUCESSO - PARQUE ESTADUAL TRES PICOS / RJ

04/05/2019 Travessia Boca do Mato x Camorim - Via Açude, Nogueira e ItaiaciCaminhada moderada superior

Parque Estadual da Pedra Branca / RJ

Almir Siller - José Carlos
Willians Sousa - Leonardo Furtado

11/05/2019

Travessia Cobiçado x Ventania

Caminhada moderada superior

Petrópolis / RJ

Claudia Bessa

11/05/2019

Verruga do frade

Escalada (4o IV/A1)

Pnso / RJ

Jorge Campos - William Peãa

12/05/2019

Top Rope na Doze de Fevereiro

Escalada (IIsup)

Parque Estadual do Grajaú / RJ

Fernando Magalhães

15/05/2019

Orientação com a Bússola

Oficina

CEB - Salão Social / RJ

Ângelo Vimeney - Francisco Caetano

18/05/2019

ATM - PARNASO

Recreativa

PARNASO - Teresópolis/RJ / RJ

Pedro Bugim - Horacio Ragucci

18/05/2019

Invasão Setor Fritz (Santo Antonio Mirim)

Escalada (4º a 6º)

Teresópolis / RJ

Ricardo Barros

18/05/2019

Mirante Simone c/ subida à Pedra da Cruz

Escaladas e Caminhadas

Parque Nacional da Serra dos Órgãos / RJ

Ester Capela

18/05/2019

Passagem da Neblina

Caminhada leve superior

PARNASO / RJ

Simone Leão - Jorge Campos

18/05/2019
Pedra da Cruz
Caminhada moderada
Teresópolis - PNSO / RJ
				
18/05/2019

JULHO
1/jul
1/jul
1/jul
2/jul
3/jul
3/jul
3/jul
3/jul
4/jul
4/jul
4/jul
6/jul
7/jul
7/jul

PROGRAMAÇÃO vejam a programação atualizada no site ceb.org.br

Pedra do Papudo

Caminhada moderada superior

Flavio Negrão - Zozimar Moraes Antônio Dias - William Peña

PARNASO / RJ

Luis Carlos da Silva

18/05/2019
São João
Caminhada moderada superior
Teresópolis - PARNASO / RJ
				

Francesco Beradi - Claudia Bessa Ana Xavier

18/05/2019

São Pedro - retorno pelo caminho das orquideas

Caminhada pesada

PNSO / RJ

18/05/2019

trilha 360

Caminhada leve

PARNASO - Teresópolis / RJ

Eduardo Souza - Fernanda May
Zilda Magalhães

25/05/2019

Circuito Morro do Boné X Caminho do Imperador

Caminhada moderada superior

Petrópolis / RJ

Horacio Ragucci - Maria Nasaré

25/05/2019

Falésia dos Orixás

Escalada (IV a VII)

Barra de Guaratiba / RJ

Ricardo Barros - Francisco Caetano

25/05/2019

Pedra do Pontal de Sernambetiba e Morro do Rangel

Caminhada leve superior

Recreio dos Bandeirantes - Rio de Janeiro / RJ

Mauro Lucio Maciel

25/05/2019

Portais de Hércules

Caminhada pesada

Petrópolis - PARNASO / SP

Claudia Bessa

25/05/2019

Praias de Guaratiba

Caminhada moderada

Pedra de Guaratiba / RJ

Fernanda May
Mauricio Silva - José Maria

26/05/2019

Paredão Luiz Arnaud

Escalada (4 grau IV sup)

Morro da Babilônia - Paia Vermelha / RJ

26/05/2019

Perambulando PNT

Caminhada leve superior

Parque Nacional da Tijuca / RJ

Zilda Magalhães

26/05/2019

Travessia Caxias x Fragoso via Cume dos Três Irmãos

Exploração

Fragoso - Magé / RJ

Francesco Beradi - Claudia Bessa

31/05/2019

Pedra do Gato, via Jose Guilherme (Dudu)

01/06/2019

360 graus

Caminhada leve superior Tres Picos - Subdistrito de Conquista - Nova Friburgo / RJ
Caminhada leve

01/06/2019 Fim de Semana em Lumiar - Pedra Riscada e Serra da QueimadaCaminhada moderada superior

Almir Siller - Jorge Campos

PARNASO -Teresópolis / RJ

Zilda Magalhães

Lumiar Distrito de Nova Friburgo / RJ

Luis Carlos da Silva
Alexandre Ciancio - Fernanda May

01/06/2019

Trilha do Ouro (segunda chace!)

Caminhada pesada

Serra da Bocaina / RJ

02/06/2019

Fortaleza São João

Recreativa (leve)

Urca / RJ

Simone Leão

02/06/2019

Marizel

Escalada (4º Vsup E2/E3 D2 210m)

Irmão Menor do Leblon / RJ

Ricardo Barros

06/06/2019

Travessia Marins x Itaguaré

Caminhada pesada superior

Serra da Mantiqueira / RJ / RJ

Ângelo Vimeney - Jorge Campos

07/06/2019

Pico da Serra da Bandeira (Serra do Funil)

Caminhada pesada

Bom Jardim e Rio Preto / MG

Ester Capela

08/06/2019

Agulha do Diabo

Escalada (caminhada pesada com escalada de 4sup...)

PNSO / RJ

Flavio Negrão - Antônio Nicoli

08/06/2019

Pedra Toledo ou Ronca Pedra com Caixa de Fósforos

09/06/2019

Perambulando PNT

Caminhada pesada Teresópolis / Nova Friburgo - Parque Estadual dos Três Picos / RJ

Claudia Bessa

Caminhada leve

Parque Nacional da Tijuca / RJ

Zilda Magalhães
Almir Siller - Luis C. da Silva - José Carlos

09/06/2019

Serra dos Cavalos

Caminhada leve

TERESOPOLIS / RJ / RJ

13/06/2019

PEDRA DOS CADETES E FESTANÇA DE SANTO ANTONIO

Caminhada leve superior

TERESOPOLIS / RJ / RJ

Almir Siller

15/06/2019

Invasão Prainha c/Churrasco

Escalada

Recreio dos Bandeirantes / RJ

Josimar Moraes

15/06/2019

Leste do Pico Maior

Escalada (4° V (A1/VIsup) E3 D4)

Três Picos, N. Friburgo / RJ

15/06/2019

Pedra do Ponto

Caminhada moderada superior Realengo - Parque Estadual da Pedra Branca / RJ

Tarcísio Neves - Ricardo Barros
Horacio Ragucci - Willians Souza

18/06/2019

Oficina de Paradas

Oficina

Sede Social / RJ

Ricardo Barros

20/06/2019

Morro do Cuscuzeiro

Escalada

Analândia / SP

Flavio Negrão

20/06/2019

Retorno à Serra Negra de Itatiaia

Caminhada moderada superior

SERRA NEGRA, DISTRITO DE ITAMONTE / RJ

Almir Siller

20/06/2019

Travessia Prados x Tiradentes Via Serra de São José

Caminhada leve superior

Tiradentes / MG

Antônio Dias

20/06/2019

Ubatuba: Praias, Cachoeiras e Montanhas

Caminhada pesada

Ubatuba / SP

Fernando Magalhães

23/06/2019

GR - 20 Córsega

Caminhada de longo curso

Córsega - Franca

Cláudia Bessa

25/06/2019

Chapada dos Guimarães x Bom Jardim x Pantanal x Bonito

Caminhada moderada

Diversos parques e cidades de MT e MS / MT

Mauro Lucio Maciel

29/06/2019

Maria Comprida

Caminhada pesada superior

APA de Petrópolis / RJ

Ester Capela

29/06/2019

Paredão Emil Mesquita

Escalada (3° V E1/E2 D2)

Itacoatiara (PESET), Niterói / RJ

Tarcísio Neves

27
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