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Assembleia Geral Ordinária
Edital de Convocação

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

Nos termos do artigo 21 §1º do Estatuto vigente, a Diretoria do Centro
Excursionista Brasileiro convoca
o quadro social para participar da
Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 15 de abril de 2020, às
19h, em primeira convocação, e às
19h30, em segunda convocação,
na sede social do CEB, na Av. Almte. Barroso nº 2, 8º andar, Rio de
Janeiro, para a apreciação das contas do exercício financeiro de 2019.

I – ser associado do CEB há pelo menos
dezoito meses, de forma ininterrupta, não
se admitindo, como tal, períodos de
afastamento, tais como licença e
suspensão, e considerando-se como
marco inicial o dia em que irá se realizar a
Assembleia Geral;
II – estar no pleno gozo dos direitos
sociais, em conformidade com artigo 69.
Parágrafo Único. Os associados Honorário,
Correspondente e Dependente não têm
direito a votar.

Rio de Janeiro, 9 de março de 2020

Horácio Ragucci
Presidente
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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
Saldo Anterior

Crédito
-

Débito
-

Agosto

Doações
R$ 550,00		
Excursão Pico da Bandeira
R$ 432,00		
Rifa Barraca
R$ 1.330,00		
Projeto Gráfico		
R$ 4.999,99

Setembro

Editora		

Outubro

Doações

Novembro

Doações
R$ 50,00		
Editora		
R$ 4.800,00
Gráfica		
R$ 23.000,00

Dezembro

Despesas		

Subtotal		

Saldo
R$ 39.051,20

R$ 4.800,00

R$ 50,00		

R$ 2.412,00

R$ 13.220,00
R$ 50.819,99

Total				

-R$ 48.407,99
-R$ 9.356,79

Horacio Ragucci - Presidente do CEB

Agradecemos por sua valiosa contribuição para que o sonho do livro "Centro
Excursionista Brasileiro: um século de conquistas" se tornasse realidade!
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As matérias
assinadas são de
responsabilidade
exclusiva de seus
autores. Elas
não traduzem
necessariamente a
opinião oficial do CEB.

Sede Social
Av. Almte Barroso 2, 8º andar
Rio de Janeiro/RJ – CEP 20031–000
Tel/fax (21) 2252–9844
Atendimento: 2ª a 6ª das 14h às 21h
Site: www.ceb.org.br
Facebook: fb.me/centroexcursionistabrasileiro
e–mail: ceb@ceb.org.br
Ouvidoria: ouvidoria@ceb.org.br
CNPJ: 33.816.265.0001–11

MENSALIDADES

Mensalidade............................................................ R$ 55,00
Taxa de admissão.................................................. R$ 110,00
Sócio dependente.................................................... R$ 11,00
Sócio proprietário.................................................... R$ 33,00
n

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

n

São isentos da taxa os convidados pessoais do guia.

Tiragem: 1.000
Editores: Dôra Nogueira, Enzo Baiocchi, Lucia Santos, Lucinda
Coelho, Márcia Cristina Souza, Patrícia Torres
Revisão: Lucia Santos, Lucinda Coelho
Diagramação: Sylvio Marinho
Impressão: Gráfica Tudo Para Ontem
Tel: 24454695 / 2426-0324 e-mail: tudoparaontem@terra.com.br

DIRETOR ADMINISTRATIVO

Rodrigo Taveira
rtaveira@grupounicad.com.br
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Dora de Souza Nogueira
doranogueira@yahoo.com.br
DIRETOR FINANCEIRO

Henrique Fleiuss C. Prado
henrique.prado@uol.com.br
DIRETORA DE MEIO AMBIENTE

Denise Thome da Silva
denisethom@gmail.com
DIRETORA SOCIAL

Karen Chris Silva

kariocachris@gmail.com
DIRETOR TÉCNICO

Pedro Bugim Ruel Vergnano
pedrinhobugim@gmail.com
1º SECRETÁRIO

Milton Roedel Salles

milton.roedel.salles@gmail.com
2º SECRETÁRIO

Luzia Cristina da Costa
lcristinanit@yahoo.com.br

CONSELHO DELIBERATIVO
MEMBROS NATOS

Antônio Candido Dias, Claudio Rodrigo Taveira
Santos, Francesco Berardi (Presidente), José
Pelaio Teixeira Gonçalves, Mary Sebastiana
Aranha Rossi, Simone Henot Leão
membros eleitos

Adilson Rodegheri Peçanha, Antônio Carlos
Fernandes Borja, Claudia Bessa Diniz Menezes, Fernando Roberto Esteves, Flavio dos
Santos Negrão, Henrique Fleuiss C. Prado,
Horacio Ernesto Ragucci, José Maria Fagundes
da Cruz, Luis Fernando Fernandes Pimentel
(Secretário), Martinus Johannes Theodorus
Van Beeck (Vice–Presidente), Milton Roedel
Salles, Pedro Bugim Ruel Vergnano, Ricardo
Moreira Barbosa, Silvia Maria de Almeida,
Zilda Alves de Magalhães
CEB, o clube de montanhismo
mais antigo do Brasil
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Rafael Damiati

FOTO: WILLIAM NASCIMENTO

FOTO: LUIZ CLAUDIO ANTUNES

Montanhistas felizes por fazer
o cume da Coroa do Frade

E

m 27/11/1940, os
cebenses Almy
Ulissea e Paulo
Roberto de Carvalho
conquistaram a Coroa
Menor do Frade,
subindo pelas encostas
a partir do vale do Rio
Soberbo. Trinta anos
se passaram até que
houvesse a presença
de novos montanhistas
na Coroa do Frade,
formação composta
por três imponentes
cumes que compõem
o primeiro plano da
paisagem nos Portais de
Hércules do PARNASO.
A segunda passagem
de montanhistas por lá
resultou na conquista
da Coroa Principal,
feito realizado através
da descida pelos
Castelões, por um grupo
do Centro Excursionista
Petropolitano (João
Ferreira Barbosa, Luís
Alberto Alexandre
Cordeiro, Luís Cláudio
Jesus Jatobá e Fernando
Guimarães Lima).

Os anos passaram e não foram
muitos os montanhistas que tiveram
a ousadia, ou disposição, de chegar
em algum dos cumes da Coroa. O
trabalho é realmente duro!
Em 31/07/2010, um grupo formado por membros do CERJ, CEG
e ICMBio conquistou a Coroa
Central, 70 anos após a conquista
da Coroa Menor. Trata-se de um
feito relativamente recente e contou com a participação dos montanhistas Waldecy Lucena, José de
Oliveira Barros, Boris Flegr, Rafael
Villaça e Gabriel Cattan, mas também com pouquíssimas repetições.
No dia 13 de julho de 2019 fizemos cume na Coroa Principal,
acessando-a através da descida
dos Castelões. Mas fomos além...
fomos os primeiros cebenses a subir na Coroa Central, agulha vertiginosa que se destaca no alto do
vale do Soberbo. Das sessenta pessoas que já pisaram em algum dos
cumes da Coroa, apenas 14 são do
CEB (ver quadro).
Nossa aventura se iniciou em
2018, quando tentamos fazer o
cume da Coroa do Frade como
parte do trabalho final do curso
de guia da Fernanda May. Além
dela, o grupo era composto pelos
guias Ricardo Barros e Alex Pinheiro e os monitores Rafael Damiati e William Nascimento.
A orientação até os Castelões
não é uma tarefa fácil e, somados às intercorrências com participantes, erro na descida do
rapel e perda de tempo ao refazer a linha de rapel (inclusive
batendo grampos) até o colo da
Coroa, optamos por desistir. Foi
uma decisão dura, pois estávamos a poucos metros do cume,
mas prudente. Voltamos aos
Castelões com uma sensação de
dever não cumprido. E a volta
aos Castelos do Açu, já no dia
seguinte, não foi menos difícil.
A experiência de ter sede e não
ter água para beber jamais será
esquecida pelos que lá estavam.
Aprendemos a lição: a Coroa é
árdua e trabalhosa.
Continua na próxima página
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O guia Luiz Cláudio Antunes,
do CEP, ajudou a Fernanda em seu
relatório final do curso de guia e fez
a promessa de que na temporada
seguinte poderia auxiliar na empreitada à Coroa. E a promessa foi
cumprida!
Após conciliarmos a agenda de
todos, inclusive a das condições
do tempo, combinamos uma nova
investida (e seria aos três cumes!)
no dia 13 de julho deste ano. Planejamos então chegar nos Castelões
no dia 12, à tarde, para montarmos
acampamento e organizarmos o ataque. Nesta investida, a composição
do grupo foi: Fernanda May, Rafael Damiati e William Nascimento,
do CEB, e Luiz Cláudio Antunes,
Jeferson Monteiro da Costa, Renan
Hansen e Diogo Pereira, do CEP.
Apenas nós, do CEB, e o Jeferson do
CEP, não havíamos feito a Coroa.
Como a Fernanda teria que trabalhar sexta de manhã, saímos um
pouco mais tarde e combinamos
com o pessoal do CEP às 14h no
abrigo do Açú. Chegamos no Parque as 9h40 e vinte minutos depois
já estávamos caminhando, cada um
com seus vinte e alguns quilos na
mochila. No início do lajeado, encontramos com o grupo do CEP e
de lá seguimos juntos até o abrigo.
Após a parada para o almoço,
caminhamos em direção aos Castelões, descendo direto do Morro
do Marco. Paramos para abastecer
em um ponto de água antes de subirmos para os Castelões e montar acampamento. Ventava muito!
Nosso jantar e sono foi ao som
do vento forte, que não deu trégua durante a noite. A expectativa
do dia seguinte aumentava cada
vez mais. Felizmente, acordamos
cedo no sábado com um dia lindo
e sem vento.
Iniciamos a descida para a Coroa pela linha de rapel tradicional
(dois rapeis) e depois passamos a
descer de forma mais radical pela
mata, utilizando cordas em alguns
trechos, mas, em geral, deslizando

Linda alvorada nos
Castelões após uma
noite de muito vento!

“morro abaixo”. Pensávamos muito
em como seria a subida de volta, mas
fomos em frente (ou abaixo! rs).
Chegamos ao colo para então começar a atacar o cume da Coroa, com
muito trepa pedra, lances um pouco
expostos e no final uma linda escalaminhada, guiada pela Fernanda.
Ao chegarmos no cume da Coroa Principal ficamos extasiados
com a linda vista lá de cima. Pudemos avistar as outras duas Coroas. A
Coroa Central estava logo abaixo e a
Menor um pouco longe do alcance,
sendo necessário fazer uma trilha
pela mata, à beira do desfiladeiro.
Descemos de rapel para o colo
entre as Coroas Central e Principal e
Luiz guiou a Coroa Central jogando
duas cordas fixas para baixo. Diogo e
Fernanda foram os primeiros a subir,
sendo a Fernanda a primeira mulher
a pisar no cume da Coroa Central.
Depois subiu o Renan e por último,
depois de pensar bastante, o Rafael.

Nos tornamos ali os primeiros cebenses a realizar este feito.
William e Jeferson preferiram
permanecer no cume da Coroa
Principal para tirar as incríveis fotos.
Comemoramos nossa conquista, rapelamos para o colo e jumareamos
para o cume da Coroa Principal. Naquele momento já sabíamos que não
daria tempo de fazer a Coroa Menor,
ficando então para uma próxima
oportunidade.
Descemos a Coroa com cuidado e iniciamos a subida dos Castelões, que já nos era conhecida,
esperando as dificuldades do crux
final. Porém, a subida na trilha se
mostrou menos exigente do que
imaginávamos e a ascensão com o
jumar fluiu bem. A Fernanda ainda
perdeu o celular, mas conseguimos
recuperá-lo mesmo com o início
da escuridão.
Chegamos nos Castelões por volta das 18h, todos cansados e realiza-

Presença do CEB na Coroa do Frade
COROA PRINCIPAL:
Raimundo Minchetti ........................................... (03/05/1980)
Mario Senna ........................................................ (03/05/1980)
Marcio Guedes .................................................... (07/07/2007)
Thiago Haussig ................................................... (07/07/2007)
Francesco Berardi .............................................. (08/09/2007)
Cláudia Bessa ..................................................... (08/09/2007)
Francisco Caetano ............................................. (08/09/2007)
José Carlos Oliveira ........................................... (08/09/2007)
Marco Aurélio Faria ............................................ (08/09/2007)
Maria Fernanda May .......................................... (13/07/2019)
Rafael Damiati Ferreira ...................................... (13/07/2019)
William Nascimento ........................................... (13/07/2019)
COROA CENTRAL:
Maria Fernanda May .......................................... (13/07/2019)
Rafael Damiati Ferreira ...................................... (13/07/2019)
COROA MENOR:
Almy Ulissea ....................................................... (27/11/1940)
Paulo Roberto de Carvalho ............................... (27/11/1940)

dos. Comemos bem e dormimos o
sono dos justos numa noite fresca e
sem vento. No domingo retornamos
à entrada do Parque e fomos comemorar o sucesso da empreitada no
Tourinho.
E lá se vão 79 anos desde a con-

quista da Coroa do Frade pelo CEB.
Como nós, cebenses, não pisamos
na Coroa Menor desde então, já sabemos….precisamos voltar!
Rafael Damiati é monitor do CEB
Fernanda May é guia do CEB
FOTO: RAFAEL DAMIATI

Rafael, Fernanda e William abrindo os trabalhos com muito peso nas costas!

Ascensão em
corda fixa
na agulha
vertiginosa.
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stamos
começando
o 2º Curso
Básico de
Caminhada CBC, treinando
um grupo maior
de sócios do CEB
para enfrentar
as agruras
do esporte
de montanha.
Nosso objetivo
é preparar
as pessoas
para usar
equipamentos,
planejar
alimentação,
preparar o
socorro, planejar
o resgate, avaliar
a progressão do
grupo e tantas
outras coisas que
sabíamos que
nossos colegas
precisavam.
Jorge Campos

Toda esta história começou há
muitos anos, como conto agora
colocando alguma cronologia, mas
estes eventos não foram consecutivos, nem planejados.
Na década de 90, eu escrevi
um currículo para a criação de
um curso de caminhada e orientação. Preparei um esboço pois
queria formatar toda a ideia, mas
não conseguia abranger todos os
detalhes. Mostrei a alguns colegas do CEB que imediatamente
acharam a ideia “ridícula”, afinal,
diziam eles, “quem faria um curso desse?”.
Aos poucos vi que as críticas tinham sentido. Bastava se associar
ao CEB e começar a fazer caminhadas fáceis, depois as caminhadas com um dia de duração, caminhadas com dois dias, depois com
mais dificuldade e ao final do período o caminhante estava meio ou
quase totalmente preparado - ninguém iria pagar para fazer o curso.
Assim sendo, desisti da ideia, pelo
menos por um tempo.
Mais à frente, mostrei esta ideia
ao guia Francisco Caetano, que organizou o curso de maneira formal,
estruturada, longe de ser o CBC
que seria executado, porém muito
mais apresentável.
Passado o tempo, as coisas esfriaram e a ideia foi para o “depósi-

to” e por lá ficou muitos anos.
No início de 2019, os guias Simone Leão e Milton Roedel me
chamaram para executar um plano que eles tinham bolado: um
treino para caminhantes que foi
batizado de “Tinha uma Pedra no
Caminho” e cujo intuito era treinar os associados de caminhada
para enfrentar as agruras de uma
laje, ou um trecho de escalada ou
rapel que aparecesse pelo meio do
caminho.
Uma observação: as atividades
de caminhada agrupam muitas
pessoas que gostam de trilha, mas
às vezes um determinado trecho
pode exigir que as pessoas saibam
técnicas de rapel ou de escalada.
Isso apavorava a turma pois só de
ver uma corda no grupo, todos ficam em alerta. É possível escutar
uma “sirene de submarino” na cabeça de cada um.
O treino da Simone e do Milton foi um sucesso. Várias pessoas
gostaram e aprenderam as técnicas
apresentadas. Havia sido o primeiro contato com rocha para alguns
dos alunos, que só enfrentavam
uma trilha se a inclinação não ultrapassasse 45°.
A partir dessa experiência, Simone e Milton aprimoraram a
ideia e me apresentaram. Ouvi o
plano deles e apresentei o meu pla-

no, aquele bem antigo. As ideias
se entrelaçaram: usamos a parte
prática do plano deles e a parte
de orientação do meu plano, mas
o objetivo não mudou: treinar o
sócio para enfrentar a montanha
com mais técnica e conhecimento.
E assim nasceu o primeiro CBC,
com a intenção de se fazer o caminhante saber usar uma corda, um
prussik, atravessar um rio, uma laje,
ou subir e descer um cabo de aço mas que ultrapassou este limite e se
ampliou para ensinar o caminhante
a usar “shit tube”, montar barraca,
preparar a alimentação etc.
Simone d’Oliveira, auxiliar
de guia à época, foi recrutada e
tantos outros guias de caminhada foram chamados para a empreitada: Francesco Berardi, Horacio Ragucci, Willians Sousa,
Eduardo Júnior, Cláudia Bessa,
Fernanda May, Luís Carlos (Leitinho para os íntimos ou simplesmente Little Milk) e a monitora:
Maria Fernanda Patrício.
Agregamos matérias do Curso

Básico de Montanhismo - CBM,
tais como primeiros socorros,
orientação e animais peçonhentos,
mas sempre com a orientação de
criar um curso novo, sem vínculos
com o CBM. Então, aprimorando
o escopo do CBC, Fernanda May e
Simone d’Oliveira montaram aulas
de materiais, técnicas de acampamento e de caminhada. Adicionamos uma aula de reflorestamento e
para as aulas práticas, mantivemos
a aula de laje e técnicas de rapel,
cinco aulas de caminhada – duas
de um dia, duas de dois dias e uma
de três dias. Pronto, estava consolidado o programa do 1º Curso Básico de Caminhada.
Parecia que tudo estava perfeito, mas no decorrer do curso
vários detalhes surgiram e fomos
adaptando as aulas práticas. Primeiro vimos que para enfrentar
desafios verticais, subidas e descidas, precisaríamos capacitar os
alunos nos quesitos segurança e
procedimentos: a aula de laje se
transformou em quatro aulas de

técnicas verticais e treinos com ascensão artificial e rapel, uma delas
no Grajaú com guias de escalada.
A aula de equipamentos se
desdobrou em duas, pois andar
e acampar depende de conhecimentos de vários equipamentos:
bastões de caminhada (sticks),
sacos de dormir, barraca, isolantes térmicos, roupa, calçados e
utensílios.
O planejamento de uma caminhada envolve orientação e desse
modo decidimos que em todas as
caminhadas haveria mapas e GPS,
desde a primeira aula.
E assim, após semanas de aulas
práticas e teóricas, terminou o 1º
CBC, com a missão cumprida de
transformar dez caminhantes simples
em praticantes de um esporte que
tem muitos detalhes e muitos riscos.
O 2º CBC, com várias correções oriundas do 1º CBC,
começa com um novo desafio. Observamos que devemos
ajustar as aulas ao perfil de
condicionamento físico dos
participantes, de forma que
não apenas os bem preparados
fisicamente possam completar
as atividades, mas todos possam alcançar o seu máximo
durante o Curso.
Jorge Campos é guia do CEB.
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o momento em
que fui convidada
a escrever sobre
a relação do meu
filho Arthur Taveira
com o CEB, não tinha
não pensar no
10 como
significado das palavras
Aceitação e Inclusão,
que hoje são tão ditas
pela diversidade que se
apresenta no mundo,
mas que aqui têm uma
importância peculiar:
representam interação
com o outro, essencial
para o desenvolvimento
de uma criança.
Adriana Santos

O Arthur Taveira, hoje com
8 anos, frequenta o CEB desde a
minha barriga, sendo que aos dois
meses de idade passou por uma
cirurgia cardíaca devido a uma má
formação grave. Naquele momento experimentamos a solidariedade e a positividade dos nossos
amigos montanhistas, mas não sabíamos que a melhor experiência
estava por vir.
Quando o Arthur completou
2 anos foi diagnosticado autista,
uma condição bioneurológica,
mas, na verdade, uma condição
humana diferente na percepção,
processamento de informações e
pensamento, na qual experimenta
o mundo por um outro raciocínio,

por vezes mais simples pela forma
concreta de pensar, o que dificulta
a interação com o outro.
Desde o início o Arthur teve
todo o apoio de tratamentos terapêuticos e educação adequada
para ajudá-lo a suportar todas as
informações e regras que a sociedade impõe, respeitando as suas
características.
Entretanto, o resultado terapêutico não atua sozinho, necessita de um “PLUS” que só os pais
e a sociedade aberta à aceitação/
inclusão podem oferecer. O que
eu quero dizer com isso é que o
menino Arthur encontrou no CEB
o RESPEITO às suas características de indivíduo, possibilitando-o

FOTO: ADRIANA SANTOS

FOTO: KAREN CHRIS

FOTO: DÔRA NOGUEIRA

FOTO: KAREN CHRIS

FOTO: DÔRA NOGUEIRA

estabelecer vínculo com os associados e ao Clube CEB em si, se
sentindo pertencente ao grupo.
As festas, viagens e atividades na natureza proporcionam
conexões das mais variadas, que
com certeza nenhuma terapia
alcança, atuando positivamente
no seu desenvolvimento, o que
é testemunhado por todos. Isso
só é possível pela ACEITAÇÃO,
pelo tratamento NATURAL do
seu comportamento, tornando o
CEB uma extensão da família do
Arthur, relação essa que lhe permite se sentir seguro, pois ganha
afeto e nós pais, eu e Rodrigo
Taveira, vemos a preocupação
de todos com ele.

Podemos dizer que o Arthur
é um menino amado no seio do
CEB, sempre encontra uma mão
estendida para ajudá-lo, seja
para tocar violão, ou encorajar
numa caminhada, dentre tantas
atividades que o ambiente proporciona.
Temos muitas histórias da relação do CEB com o desenvolvimento do Arthur, mas vale relatar
a mais recente, em fevereiro/2020,
no carnaval de Cantagalo.
O Arthur apresenta um interesse restrito por automóveis de
todos os gêneros, o que por muitas vezes torna algumas situações
complicadas pela dificuldade de
flexibilizar o pensamento, uma das

características dos autistas. Como
a cidade de Cantagalo ficava distante 8km da nossa hospedagem,
os guias contrataram uma van
para levar os associados que não
queriam dirigir até a cidade, o que
não era o nosso caso, mas... andar
naquele automóvel era um sonho
de consumo para o Arthur, ainda
mais porque era uma Van Escolar.
Naquele momento eu já previa o caos: crise com gritos, chutes, rigidez corporal, pois não iríamos de van. Só que de repente
sou informada pelos amigos ali
presentes que o Arthur já estava
na van com o grupo, e não era
para eu me preocupar pois todos
tomariam conta dele.
Continua na próxima página
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ACERVO CEB
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O medo se instaurou em mim
por uma fração de segundos, mas
vendo o olhar de felicidade dele
dentro da van, aquela expressão em
seu rosto dizendo “Eu quero essa
autonomia” e a confiança que os
amigos Dora, Luiza, Cristina, Menudo, Karen, Karin, Ana, Patrícia,
Vanda e todos ali presentes depositaram, incentivando aquela situação, não havia como deixar aquele
momento passar. Com brilhos no
olhar e cantando “Mamãe eu Quero Mamar” o Arthur foi seguro e se
comportou muito bem na praça, esperando eu e o Rodrigo chegarmos.
Um momento como esse só
se torna realidade quando se tem
afeto, doação e entrega, pilares que
encontramos no CEB, onde de
forma tão natural o Arthur se sente
aceito, incluso, pertencente ao grupo de montanhistas.
Cabe aqui parafrasear um trecho da apresentação de Lau Patrón no TEDx, vídeo encontrado
no You Tube, sob o título “Solidão
das mães especiais - seja rede, seja
aldeia”, o qual vale muito a pena assistir e que representa a relação do
Arthur com o CEB.
“É preciso uma aldeia inteira

para educar uma criança. Dizem. Até que essa criança tenha
necessidades especiais. Esse é
o limite desse provérbio bonito
africano que se usa tanto hoje.
Quando se toca nessa maternidade [...] sobre a qual todos
têm medo de falar sobre, a gente cruza uma linha importante
e do outro lado a aldeia se desfaz... [Essa mãe se vê na solidão] Nós somos a diversidade.
Sejam a aldeia. Sejam a rede.”.
As fotos postadas aqui retratam
a felicidade do Arthur e o CEB faz
parte da aldeia, sendo uma rede
que o encoraja a observar o outro
e se relacionar cada vez mais, pelo
simples fato de aceitar e ser aberto
à diversidade.
Aproveito para agradecer em
especial às famílias das crianças
Maria Clara, Yan, Júlia e outros
que não são tão próximos, mas
que quando encontramos ensinam a respeitar a diversidade do
amigo e principalmente a brincar
com ele sem qualquer questionamento.

ACERVO CEB

FOTO: KAREN CHRIS

Adriana Santos, mãe do Arthur
Taveira.
Continua na próxima página

no CEB... na sua história!

aconteceu

13

O

(Publicado
no Boletim
jan./mar. 1959)

Dedo de Deus foi conquistado
em 09/04/1912 por cinco brasileiros, operários modestos,
e se tornou a montanha-símbolo da escalada nacional. A área onde ele e outros
picos famosos se situam, em Magé, foi desapropriada como de utilidade pública pelo
Decreto 34.780/1953, e o pagamento deveria ser efetivado até dezembro de 1958. O
então presidente do CEB, dr. José Ferreira Barreto, e outros “lagartixas” escreveram
uma carta ao Ministro da Agricultura alertando para o prazo, mas não havia verba. Foi
criada uma comissão para acompanhar os trâmites junto às autoridades e ao Tribunal
de Contas, sendo empreendida uma “odisseia” para superar a burocracia até que a
antiga proprietária recebesse os milhões de cruzeiros par que a área fosse assegurada
como patrimônio público, e finalmente se pudesse dizer "o Dedo de Deus é nosso!".

"Quer ler a matéria toda? Consulte a Biblioteca Claudio Aranha: http://ceb.bnweb.org/bnportal/pt-BR/"
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FONTE: BAHIA TURISMO (WWW.BAHIA.COM.BR).

Através da arte acima é possível ter noção de quantas montanhas e cachoeiras temos para explorar.
Infelizmente tínhamos apenas 11 dias, mas foi possível desfrutar tudo de melhor que este ambiente pode
nos proporcionar, e fizemosaté uma parada na casa do nosso amigo Dórea em Salvador!

C

om o objetivo de
refazer algumas
atividades clássicas
em comemoração aos 100
anos do CEB, realizamos
esta excursão entre os dias
2 e 13 de outubro de 2019.
É para ficar sempre na
lembrança...

O Grupo no cume da
Cachoeira da Fumaça

Patrícia Torres e
Solange Almeida

Em cada local uma sensação!
Segue um pequeno relato da
auxiliar de guia Solange Almeida
sobre o Vale do Pati:
“O Vale do Pati tem três acessos
principais: Guiné, Vale do Capão e
Andaraí. O percurso envolve muitos quilômetros de subidas e descidas. Nós fizemos o rolê entrando
pelo Vale do Capão e saindo por
Andaraí.
Continua na próxima página
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Último abrigo
onde paramos

Pai Inácio
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Relativamente isolado, o vale não tem
sinal nenhum de telefone. Os guias e moradores se comunicam por rádio, que só
“pega” em determinados lugares. Estando
lá descobri que hoje em dia alguns moradores têm internet via satélite, mas não
está disponível para uso dos visitantes.
Tudo (comida, gás, móveis, materiais de construção, lixo…) que chega e
sai do Pati é carregado por cavalos, mulas ou pessoas a pé, através das mesmas
trilhas complicadinhas que percorremos com bastante esforço.
Nenhuma foto ou relato dá conta de
traduzir como é fazer a travessia do Vale
do Pati. São dias intensos, imersão em
cenários deslumbrantes e a liberdade de
simplesmente ir aonde nossas próprias
pernas nos levam.
Os morros imensos, as diferentes
formações rochosas, os campos verdes
a perder de vista, os rios e as cachoeiras
são deslumbrantes. Mas a travessia do
Vale do Pati é muito mais que uma sucessão de cenários bonitos.
Sair do vale foi difícil; não apenas
pelo esforço físico, mas principalmente
por causa da saudade que senti e ainda
sinto da simplicidade do local.”
Patrícia Torres é sócia e Solange
Almeida é auxiliar de guia do CEB

Em Andaraí, momento que
chegamos na "civilização"

Dicas

Esta nova coluna tem como objetivo trazer dicas para
os nosso sócios e amigos leitores. São dicas para
montanhistas iniciantes e veteranos.
A coluna está sob responsabilidade do sócio Enzo
Baiocchi, que está recebendo sugestões e novas dicas
para compartilhar com todos. Para quem deseja colaborar,
o e-mail é boletimceb@gmail.com.

ARTE PATRICIA TORRES

DE MONTANHA
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VOCÊ
CONHECE...

Marineth Huback
A partir desta edição, vamos apresentar um sócio
para você, nosso leitor, e a primeira entrevistada
é aquela senhorinha com cabelos ruivos, sempre
presente nas redes sociais fazendo estripulias.
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Muitas vezes entramos no salão do CEB e nos deparamos com
alguém de quem não sabemos o
nome, nem o que faz nas montanhas, mas que está presente ou
nas quintas-feiras, ou em eventos.
Afinal, quem é essa pessoa?
B: Qual seu nome completo:
M: Maria Marineth Huback
Macedo de Almeida.
B: Você se importa em falar sua
idade?
M: Acabei de completar 83
anos, que considero bem vividos.
Só tenho a agradecer e nada a reclamar.
B: Como conheceu o CEB?
M: Conheci o CEB através
de alguns dos seus membros,
por ocasião de um evento de ca-

minhada interclubes. Em face da
hospitaleira acolhida por parte dos
membros, acabei por me associar
a este Clube, onde até hoje cultivo
valorosas amizades.
B: Quando se tornou sócia?
M: Em janeiro de 2014.
B: Quando começou a fazer caminhada e a escalar, e por quê?
M: Comecei a caminhar nas
trilhas a partir do ano de 1996,
motivada por um sobrinho que
frequentava o escotismo. Pouco
tempo depois, por intermédio de
uma montanhista, acabei me associando ao Centro Excursionista
Rio de Janeiro (CERJ). A convivência com o pessoal do CERJ
fez com que, a partir de 1998, eu
iniciasse a prática da escalada,
através das técnicas aprendidas no

Curso Básico de Montanhismo
(CBM). As principais motivações
tanto para a prática das caminhadas como das escaladas estariam
associadas à necessidade de interação íntima com a natureza, bem
como aquela de pertencimento a
um grupo social com objetivos comuns e saudáveis.
B: Fez curso de escalada? Onde?
M: Sim, no CERJ, com técnicas
ministradas pelo CBM.
B: Outras pessoas de sua família
caminham e/ou escalam?
M: Somente dois irmãos que
fazem trilhas, porém não escalam.
B: Como você se sentem caminhando e escalando?
M: Trata-se de uma satisfação
incomensurável. A superação de

se acordar no meio da noite, com
a rusticidade do frio e das penosas
caminhadas, e poder em seguida
se integrar com o mais antigo sinal
de vida sobre a terra, o amanhecer,
me provê a noção interna de que
viver vale a pena. Caminhar por
dez horas, na presença esporádica
de teias de aranha, arranha-gatos,
abelhas e marimbondos em nada
degrada o senso de vida, de se estar
respirando o ar puro, na presença
de amigos que se correm para o
abraço, ao galgar o topo.
B: O que você diria aos jovens,
principalmente aqueles que estão iniciando no montanhismo?
M: Em primeiro lugar, que eles
se preparem para a vida, com dedicação severa aos estudos associada
ao desenvolvimento de uma nítida
noção de seu propósito perante a so-

ciedade. Considero isto como uma
das vias à verdadeira felicidade.
Se reconhecem o montanhismo como algo prazeroso, que procurem praticar o mesmo de forma
responsável e inteligente, reconhecendo seus limites físicos, adotando as técnicas consagradas, bem
como respeitando a liderança e os
preceitos da ética na montanha.
B:Agora, fale o que você quiser....
M: Gostaria apenas de ressaltar que a prática do montanhismo
abrange um senso pleno de integração, pois abarca concomitantemente a integração do homem à
natureza, do homem com os seus
pares e do homem consigo próprio. Por conta de tal aspecto, me
arriscaria a considerar tal prática
como tangente ao sagrado.
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EM NOSSOS
CORAÇÕES ...

Hermínia
Menina
Tânia Dias Mendes

A
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o chegar ao CEB em 1980, uma mocinha me
chamava atenção, com seus cabelos longos,
soltos e encaracolados, e sempre com um sorriso
amável a quem se aproximasse dela. Nos tornamos
colegas do chamado Curso de Adestramento, este
era o nome do chamado curso de escalada, naquela época sombria. Fomos seguindo caminhos
diferentes na vida e no Clube, mas em alguns momentos estávamos juntas.
Lembro de seu sítio maravilhoso na floresta do
Tinguá, em Nova Iguaçu, em que ficamos acampados e fizemos algumas trilhas. Lembro especialmente de um Ano Novo, em que subimos para o
sítio à noite para apreciar do alto os fogos comemorativos na cidade. Lembro do sabor do frango
que cozinhamos naquele dia no fogão a lenha e
comemos com vinho. Uma delícia.
Novamente a vida nos leva para outros rumos
diferentes, e só retomo nosso encontro depois do
ano 2018. Sempre perguntava por você e diziam
que você seguia sua vida como possível.
Lembro de sua animação com a festa dos 100
anos do CEB, quando tentou resgatar muitas pessoas de nossa época de montanha. Você criou o
grupo dos “100 anos de Montanha” e vivenciamos
um período legal em que trocamos informações e
fotos de nossas escaladas com o kichute. Até que
um dia você se retira do próprio grupo criado, e
um tempo depois você nos deixa definitivamente.
Tão jovem e ainda cheia de vida, mas cada um
sabe o caminho que toma. Espero que você tenha
alcançado a tranquilidade almejada e que este sorriso continue a brilhar nas nossas memórias para
sempre.
Hermínia, obrigada por ter partilhado bons
momentos conosco.
Saudades!!!!
Tânia Dias Mendes é sócia do CEB.

N

o mês de janeiro, o CEB perdeu dois sócios proprietários,
Hemínia Backx de Garcia Paula e Gil Lacerda. Com os nossos
sentimentos aos familiares e amigos, aqui lhes prestamos as
justas homenagens por meio dos depoimentos de nossos associados.

Gil
Lacerda
Horácio Ragucci

U

m dos sócios e guias mais antigos do CEB nos
deixou fisicamente em 15/01/2020, aos 93
anos de idade. Gil Lacerda agora trata de múltiplos e
importantes assuntos num plano imaterial, vigiando
a todos nós.
Seu Gil ingressou no CEB em 1969, ou seja, tinha 50 anos de Clube. No ano seguinte, em 1970,
já guiava atividades, provavelmente como guia comissionado.
Sua atividade era incessante: guiava caminhadas,
participava das festas do Clube, era advogado, consultor financeiro e professor de línguas - suas apostilas “Aprenda Inglês em 15 Dias” ainda circulam pelo
Clube.
Em 1971 já fazia parte da diretoria do CEB, primeiro como tesoureiro e depois como segundo vice-presidente.
Tive o prazer de ser guiado por ele nas minhas
primeiras caminhadas no CEB, e de guiá-lo nas suas
últimas caminhadas quando já estava com 92 anos.
Numa das minhas primeiras ascensões ao Pão de
Açúcar via Costão, guiada por ele, resolveu testar, antes de iniciar a atividade, as aptidões dos participantes
na rampa de acesso às escaladas dos Coloridos, na
pista Claudio Coutinho. Como alguns participantes
manifestaram apreensão, ele pulando sobre a rocha
pronunciou uma frase lapidar que ficou gravada na
minha memória “Você não pode cair, é física”.
Com seus escassos 1,60 m de estatura, o seu Gil era
um exímio dançarino, figura carimbada em qualquer
festa que fosse organizada pelo Clube, e depois grande
animador dos encontros de veteranos, onde pessoalmente convidava os mais antigos para participar.
Firme adepto da macrobiótica, não desprezava
uma Coca-Cola na hora do lanche de trilha.
Esse era seu Gil, uma personalidade marcante
que agora nos guia desde o céu.
Horacio Ragucci é Guia e Presidente do CEB
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ANIVERSARIANTES
JANEIRO
01 - JUAN MANUEL CAMPOS ADRADOS
01 - REGINA CELE
03 - NINA NUNES CADETE
05 - SANDRO MOREIRA FERREIRA
05 - GILSON FERNANDES
05 - ANDRÉ LUCIO DE OLIVEIRA
06 - ANDRESSA D'AGOSTINI
06 - ANTONIOIZIDORO VIEIRA NICOLI
08 - AMANDA NASCIMENTO SILVA
09 - LUCIANA SÁ BRITO
10 - ENIO LUIZ MAZZOCCOLI
10 - EDISON VANDERLEI DA SILVA QUEIROZ
11 - ANA VIRGINIA TRINAS
11 - TATSUO MATSUMOTO
11 - VLADIMIR BRAVO JABULKA
11 - ANNE RAUCHSTADT VAN DER HEIDE

12 - ADRIANO DIAS TEIXEIRA AMORIM DO
VALLE
13 - CARLOS CORREA DOS ANJOS
14 - HELENA KIYOE ITO
14 - IDALICIO M. O. FILHO
14 - IRINEU LUIZ CORREA FILHO
14 - JULIANE SILVEIRA
15 - ENZO BAIOCCHI
15 - TEREZA TEIXEIRA DA SILVA
15 - RODRIGO TAVEIRA
15 - ANÍSIO PEREIRA
16 - JOSÉ AUGUSTO CUNHA GOMES
17 - EDMARA QUINTANILHA
17 - THEREZINHA DA SILVA VAN BEECK
17 - RITA LEAL
19 - MAIRA ALVES DE MAGALHÃES

20 - MARY SEBASTIANA ARANHA ROSSI
24 - ANNIK SHEILA PETIT DE LA VILLEON
24 - FRANKLIN DE ALMEIDA CARL
25 - JOÃO PAULO DA COSTA
26 - RICARDO DOS SANTOS BARROS
26 - ELMA CARVALHO DE ARAÚJO PÔRTO
27 - CLAUDIO EDUARDO ARANHA
27 -TERESA MARIA DA FRANCA MONIZ DE
ARAGÃO
28 - DIENY DAYSE RIBEIRO SOARES
29 - PRISCILA LOUISE DA SILVA
30 - MARCELO CARDOSO VALLE
30 - LUCIA MARIA PINTO DA ROCHA RAUSIS
31 - IVAN MAGALHÃES JUNIOR

14 - Hugo Leonardo Ramos
14 - Anna GABRIELA malta
14 - Andréa Cristina Pring Marinho
15 - Nadia Gloria da C Nascimento
15 - Marcel Dantas de Quintela
15 - Eduardo Cesar Accioly Colnago
16 - Flávio de Almeida Violante
16 - Patrícia Duffles
17 - Karen Chris Silva
17 - Mª Lucinda Coelho de Oliveira
18 - Mauro Lucio Maciel
19 - Alan dos Santos Braga
19 - CatiaValdman
19 - Haroldo Rodrigues
19 - Rita Maria da Jesus Pinheiro Sena
20 - Ivan Jorge A. da Conceição

20 - Eliane Machado de Araujo
20 - Priscilla Zardin
20 - Rosiane Silva
21 - Daniel Spector
22 Gabriel Torres
23 - Márcio de V Guedes Pinto
23 - Sylvia E. Lenz
23 - Luiza Pereira Gama
24 - Cristiano de Souza Silva
26 - SinézioRodegheri Rodrigues
26 - Fernando Toledo Ferraz
26 - Marcos Pinheiro
26 - CLEBER DA SILVA ROSA
27 - Marcia Costa Annibolete
28 - Ana Paula Menezes

FEVEREIRO
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01 - Marina da Costa Rubim Peçanha
02 - TábataLisbôa
03 - Luciana CogliattiJabulka
04 - André Muraro
04 - FABIANA IGNÁ�CIO CABRAL
06 - J. Jhonatan Rodrigues
07 - André Giorno de Almeida
07 - Rafael Ferreira Feitosa
08 - Rodolfo de Andrade Damasceno
11 - Alexandre Gianni
11 - Lauro Luiz Bezerra de Sobral
11 - Eduardo de Castro Vieira
12 - Eduardo Lopes de Souza Jr
12 - João Mollica de Araújo Pôrto
13 - Marilene Clara Teixeira
14 - Marineth Mª Huback

CHEGANDO À BASE
04315 - Marco Aurélio Peregrino da Silva
04316 - Victor Roberto Hermann
04317 - Everton Carvalho Leite
04318 - Cesar Maia Lourenço

04319 - Décio Lima Vitória
04320 - Norma Suely Christianes de Oliveira
04321 - Rodrigo de Assumpção Victorio

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

ATIVIDADE

CLASSIFICAÇÃO

LOCAL

DIREÇÃO

04/01/2020

Circuito PNT

Caminhada leve superior

PNT/RJ

JOSÉ CARLOS FERREIRA

08/01/2020

Cocanha - pela Picada Costa Leite

Caminhada leve superior

PNT / RJ

ESTR CAPELA

Kayak (caiaque) na Ilha Grande

Recreativa

Ilha Grande - RJ / RJ

EDUARDO LOPES

Morro de São Francisco e Travessia Tupinambá

Caminhada moderada

São Francisco - Niteroi / RJ

11-12/01/2020
11/01/2020

				

ESTER CAPELA
HORACIO RAGUCCI

11/01/2020

Paixão de Cris

Escalada (3º IV)

Corte do Cantagalo / RJ

ALEXANDRE CIANCIO

12/01/2020

PERAMBULANDO PNT

Caminhada leve superior

PNT / RJ

ZILDA MAGALHÃES

Travessia Itapebussus x Mar do Norte e Passeio Marítimo

Caminhada leve

Rio das Ostras / RJ

MILTON ROEDEL SALLES

17-20/01/2020

				
25/01/2020 -11/02/2020

Patagônia Austral Argentina 2020

Caminhada moderada

			
25/01/2020

Travessia São Lourenço x Cascatinha

Caminhada moderada

Buenos Aires- El Calafate -

ESTER CAPELA

El Chalten - Ushuaia / Argentina

HORACIO RAGUCCI

Nova Friburgo / RJ

				
26/01/2020

Picos da Tijuca e Tijuca Mirim via Lagartixa

Caminhada moderada

PNT / RJ

				
29/01/2020
01/02/2020

Israel e Jordânia (com a Rafa!).

CLAUDIA BESSA ,FRANCESCO
BERARDI e LUIS CARLOSSIMONE LEÃO
MILTON ROEDEL SALLES
WILLIANS SOUSA

Palestra

Sede do Clube / RJ

ALEXANDRE CIANCIO

Caminhada moderada

PNT / RJ

ADILSON PEÇANHA

Mutirão de limpeza e sinalização do
Trecho 11 da Transcarioca, Ciganos x Bom Retiro

				
02/02/2020

SIMONE LEÃO

Passeio de barco nas Cagarras e Praia Vermelha

Recreativa

Urca / RJ

WILLIANS SOUSA
JORGE CAMPOS

				

MARIA FERNANDA MAY

				

SIMONE LEÃO

08-09/02/2020

Serra dos Bicos - Bico Menor

Exploração

Macaé / Trajano de Moraes / RJ

				

08/02/2020

Morro Sacarrão da Batalha e Cachoeira do Engenho

Caminhada moderada

PEPB / RJ

CLAUDIA BESSA
FRANCESCO BERARDI

LEONARDO FURTADO

				

MILTON ROEDEL SALLES

				

WILLIANS SOUSA

08/02/2020

TARCÍSIO NEVES

Estranho no Ninho

Escalada (5° V (A1/VIIa) E2 D2)

PNT / RJ

				
15/02/2020

ESCALADA Á FANTASIA
COM O BLOCO SÓ O CUME INTERESSA

Escalada

PRAIA VERMELHA – URCA /RJ

				
16/02/2020

Parque Natural Municipal da Taquara

Exploração

Duque de Caxias / Petrópolis / RJ

				

21-26/02/2020

ANTÔNIO NICOLI

Carnaval em Trapiche

Caminhada moderada

Macaé / RJ

				

21-26/02/2020

CARNAVAL - SERRA DA BOCAÍNA

Caminhada leve superior

SÃO JOSE DO BARREIRO E BANANAL / SP

22-26/02/2020

CARNAVAL NOS 5 PONTÕES DO ES

Escaladas e Caminhadas

Itaguaçu e Laranja da Terra / ES

ANTÔNIO DIAS
ZOZIMAR MORAES
CLAUDIA BESSA
FRANCESCO BERARDI

CLAUDIA BESSA
FRANCESCO BERARDI

ALMIR SILLER
MARIA FERNANDA MAY

				

FRANCISCO CARLOS CAETANO

				

RICARDO BARROS

22-26/02/2020

Carnaval em Cantagalo/RJ

Caminhada leve superior

Município do Rio de Janeiro / RJ

ANTÔNIO DIAS

				

SIMONE LEÃO

				

ZOZIMAR MORAES

22/02/2020

Cocanha via Platô do Céu

Caminhada leve superior

PNT / RJ

JOSÉ CARLOS FERREIRA

29/02/2020

Pico do Taunay

Caminhada leve superior

PNT / RJ

ESTER CAPELA
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