
CENTRO 
EXCURSIONISTA
BRASILEIRO
BOLETIM CEB -  EDIÇÃO ESPECIAL
NOVEMBRO/2019

100 ANOS



1920 1931

1990

2014 2018

2009

1944 1959

1943

1947

2019



CEB 100 anos!

Em suas mãos, nosso querido Boletim em uma edição especial: mais do que isso, uma edição 
comemorativa! A�nal, chegamos aos 100 anos de vida. Sim, nós chegamos, pois o Centro Excur-
sionista Brasileiro, CEB para os íntimos, somos nós, seus associados. São 100 anos de amizade, 
solidariedade, ralação e claro, montanhismo. Como falou nossa ex-Presidente Mary Aranha, “a 
semente plantada germinou, cresceu, deu frutos e continua nascendo e renascendo, criando e 
recriando-se dentro do mesmo ideal”.  O CEB, que está sempre de portas abertas, conta com seus 
associados para o que der e vier.  São eles que, com suas particularidades, carregam o clube no 
peito e na mochila. Graças a isso tudo, nada melhor do que ter muitas comemorações. E o Bole-
tim não ia deixar de registrar esta data. O livro começou a ser planejado em 2015 por um grupo 
formado por Adilson Rodegheri Peçanha, Dôra Nogueira, Claudio Aranha e Luiz Fernando Pimen-
tel. Em 2018, foi criada uma Comissão para os 100 Anos. Essa Comissão tinha como objetivo 
planejar a festa e o livro, e criar atividades para angariar fundos. Faziam parte Claudio Aranha, 
Dôra Nogueira, Ernane Wermelinger (Tufo), Heloísa Santos, Horacio Ragucci, Jonathan Rodrigues, 
Jorge Rocha, Karen Chris, Lerrânia Lima, Lis Vecchina, Livio Peçanha, Maria Dalva Moreira, Marti-
nus van Beeck, Patricia Torres, Rodrigo Taveira, Simone Leão, Vitor Reis, Zilda Magalhães e 
Zozimar Moraes (Menudo). Cada um com uma tarefa, unindo esforços e sonhos para a realização 
dos 100 anos. Quando a Diretoria dos 100 Anos assumiu em janeiro de 2019, foi o momento de 
arregaçar as mangas e entrar em ação. Era o momento de realizar os nossos sonhos. Além do 
livro, que estava sendo escrito, ocorreram outras atividades como a reprodução da caminhada do 
Rio de Janeiro a Petrópolis, em 3 de abril, realizada pelos guias Adilson, Horácio e Willians Souza, 
idealizada por eles e pela guia Maria Nasaré Monteiro. O livro, com suas 245 páginas, não teve 
espaço para tanta história – a�nal, são 100 anos! – mas trouxe a essência do nosso CEB. Graças aos 
esforços e apoio do Horacio, Dôra, Heloísa e Pedro Bugim, as autoras Rosemary Zuanetti e Máslo-
va Valença escreveram a nossa história. E não poderíamos deixar de realizar uma super festa. A 
Diretora Social Karen, com apoio das suas �éis escudeiras Lis, Dôra e Heloísa, organizou uma 
elegante festa no Clube de Aeronáutica, onde os associados e convidados foram recebidos com 
muita bebida, comida e música. Todos adoraram! Mas o CEB não é reconhecido só pelos montan-
histas: ele recebeu como prêmio do Estado a Medalha Tiradentes. 2019 foi um ano com muitas 
emoções e alegrias para a Família Cebense.

Que venham mais 100 anos!
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CEB: Passado e Futuro

Como chegou no CEB?
- No meu tempo de escola: a minha irmã fazia excursão, me convidou e eu fui.

Coisas boas que você lembra dessa época?
- Quando eu fui ao Dedo de Deus com meus �lhos e, também, quando fui à Agulha do Diabo.

Que mensagem você gostaria de deixar para os associados nesses 100 anos 
do CEB?
- É um lugar onde se reconhece as amizades, onde se criam as amizades, onde você vê que em 
tudo na vida um depende do outro. E na montanha você sempre depende da mão do outro. 

Mary Aranha Rossi

Ex-presidente do CEB, 79 anos.



CEB: Passado e Futuro

Maria Clara Silva Campos 
(Clarinha)

Como chegou no CEB?

- Minha mãe e meu pai me 
botaram.

Uma coisa boa que 
você lembra do CEB:

- Da excursão, caminhada, 
escalada...

O que você vê de 
interessante no CEB?

- Eu vejo que tem pedras de 
escalada, que tudo é muito 
importante, que tem 
amizade.

O CEB vai fazer 100 
anos. Que mensagem 
você gostaria de deixar 
para os associados?

- Queria agradecer porque 
eles são os bons. Que eles 
tenham muita amizade. 
Quando eles entraram eles 
tinham que �car alegres 
porque essa era a importân-
cia deles, que eles poderiam 
�car juntos.

O que você deseja para 
o seu futuro como 
membro do CEB?

- Desejo continuar escalan-
do, e nunca vou sair do CEB.
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Filha do guia Jorge Campos e Luci Campos, 6 anos
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100 anos do Centro Excursionista Brasileiro:
laços de amizade e parceria com o Vale Verdejante

O que é Pegada Ecológica?
Você já parou para pensar que a forma como vivemos deixa marcas no meio ambiente? É isso mesmo, 

nossa caminhada pela Terra deixa “rastros”, “pegadas”, que podem ser maiores ou menores, dependendo de 
como caminhamos.

A Pegada Ecológica é uma metodologia de contabilidade ambiental que avalia a pressão do consumo das 
populações humanas sobre os recursos naturais. Expressada em hectares globais (gha), permite comparar 
diferentes padrões de consumo e veri�car se estão dentro da capacidade ecológica do planeta. Um hectare 
global signi�ca um hectare de produtividade média mundial para terras e águas produtivas em um ano.

Já a biocapacidade, representa a capacidade dos ecossistemas em produzir recursos úteis e absorver os 
resíduos gerados pelo ser humano.

Sendo assim, a Pegada Ecológica contabiliza os recursos naturais biológicos renováveis (grãos e vegetais, 
carne, peixes, madeira e �bras, energia renovável etc.), segmentados em Agricultura, Pastagens, Florestas, 
Pesca, Área Construída e Energia e Absorção de Dióxido de Carbono (CO2).

Ainda sobre a Pegada Ambiental, podemos a�rmar que a cada tonelada de emissão de Gás Carbônico 
(CO2) é necessário o plantio de 7,14 árvores para que o planeta não sofra os danos causados por esta 
emissão.

Fonte: WWF – Brasil. Disponível em: wwf.org.br

Denise Thomé

Neste último plantio, que 
aconteceu dia 2 de novembro 
de 2019, resolvemos oferecer 
ao CEB a compensação do 

gasto carbônico provocado 
pelas atividades comemorativas 
de seu centenário, uma ação 
que é conhecida como Pegada 
Ambiental ou Pegada Ecológica.

O Vale Verdejante é uma asso-
ciação sem �ns lucrativos que 
busca promover ações voltadas 
à conservação ambiental e 
inclusão social. Muitas de suas 
ações têm sido desenvolvidas 
com uma parceria já muito 
consolidada com o Centro 
Excursionista Brasileiro (CEB).

Desde 2008, vários voluntá-
rios da família CEB comparecem 
aos re�orestamentos, contri-
buindo com grande envolvi-
mento, destacando-se as queri-
das Zilda e Simone e os queri-
dos Adilson, Dórea e Juca Dale.
Anualmente, no mês de 

novembro, estes guias organi-
zam uma excursão à Andrade 
Costa – Vassouras/RJ, auxiliando 
e participando de forma efetiva 

no evento de plantio.
Os re�orestamentos são 

marcados pelo plantio de 500 
árvores nativas do bioma Mata 
Atlântica, onde mais de 100 
associados já participaram de 
nossos mutirões. Ao todo já 
foram plantadas mais de 6.000 
árvores com a colaboração 
destes associados. A disposição 
e entusiasmo do grupo é 
incomparável, fundamental 
para o sucesso do evento. A 
comunidade local aguarda e 
acolhe com todo carinho o 
evento e este grupo em parti-
cular.
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100 anos do Centro Excursionista Brasileiro:
laços de amizade e parceria com o Vale Verdejante
Continuação

Cálculo da PEGADA AMBIENTAL 
– Evento de Comemoração 100 
Anos CEB

Contabilizamos:

Parabéns CEB!
*Visite nosso site: 
www.valeverdejante.org.br

Denise Thomé é Diretora de Meio 
Ambiente do CEB.

- Festa comemorativa dos 100 
anos, no Clube de Aeronáutica, 
que contou com 390 partici-
pantes e 7 horas de duração. 
Nessa confraternização outras 
variáveis foram estudadas, 
como a locomoção dos convi-
dados para o evento, energia 
elétrica utilizada durante a 
festa, dentre outros; e

- A impressão de 1.000 livros 
“Centro Excursionista Brasileiro: 
um século de conquistas”, consi-
derando que cada exemplar 
pesa 1,3 kg. 

O resultado alcançado na 
planilha de cálculo da pegada 
ecológica foi de apenas 8 
árvores. Este valor é muito 
pequeno. 

Então, seguindo o tom dos 
100 anos, foram plantadas 100 
árvores que dedicamos exclusi-

vamente a esta Pegada Ambien-
tal! Conquista maravilhosa do 
CEB. 

E mais uma homenagem aos 
100 anos do CEB aconteceu 
também no dia 2 de novembro. 
Foi realizado o plantio de uma 
árvore que vive séculos, um 
Jequitibá (Cariniana sp.), árvore 
nobre, nativa da Mata Atlântica. 
Entretanto, poucos indivíduos 
são encontrados em fragmen-
tos �orestais hoje, infelizmente 
devido às grandes pressões de 
atividades humanas que este 
importante bioma sofre.

Mutirões de re�orestamento 
são uma das atividades de 
responsabilidade ambiental que 
o CEB promove nestes 100 anos 
de existência! A Pegada 
Ambiental realizada pelo Vale 
Verdejante em conjunto com o 
CEB rati�ca o comprometimen-
to deste clube com o meio 
ambiente.
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CEB recebe a Medalha Tiradentes

Em 10/10/2019, o Centro 
Excursionista Brasileiro (CEB) 
recebeu a Medalha Tiradentes, 
no Auditório Nelson Carneiro 
da Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (ALERJ), às 18h, 
das mãos do Deputado Carlos 
Minc. A Medalha é uma honra-
ria concedida a personalida-
des nacionais ou estrangeiras 
que tenham prestado serviços 
relevantes ao Estado do Rio de 
Janeiro. Estavam presentes 
associados e representantes 
de outros clubes e entidades, 
que foram homenagear o CEB 
em seus 100 anos.  A mesa foi 
composta por: Deputado 

Carlos Minc, Presidente do 
CEB Horacio Ragucci, Diretora 
Social Karen Chris, Presidente 
da Federação de Esportes de 
Montanha do Estado do Rio 

de Janeiro (FEMERJ) Pedro 
Bugim, Presidente da Confe-
deração Brasileira de Monta-
nhismo e Escalada (CBME) 
Kika Bradford.

Após receber a Medalha, a família cebense se dirigiu para a sede 
para uma festiva comemoração.
Seguem os discursos do Presidente Horácio e da Diretora Karen.
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Medalha Tiradentes

Discurso pronunciado por Horacio Ragucci, na 
ALERJ, no ato de receber a Medalha Tiradentes 
concedida ao CEB.

Excelentíssimo Sr. Deputado Carlos Minc

Sra. Renata Bradford, Presidenta da CBME

Sr. Pedro Bugim, Presidente da Femerj

Caros guias e associados do CEB

Amigos..

Continuação

Temos hoje a imensa honra de receber em nome do 
Centro Excursionista Brasileiro a Medalha Tiradentes, a 
mais alta honraria outorgada pela Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Rio de Janeiro.

Ela representa em nosso modesto entender o 
reconhecimento a um século de lutas e conquistas 
pelas montanhas, pelo meio ambiente, pelo esporte e 
pelo turismo no Estado do Rio de Janeiro, no Brasil e 
até no exterior.

Nós, montanhistas, praticamos um esporte que é 
totalmente amador e não competitivo na sua essên-
cia, no entanto ao deparar-nos com o desa�o repre-
sentado pelas montanhas encontramos um rival duro 
e impiedoso: nós mesmos.

Talvez esse fato de sermos obrigados em cada excur-
são, em cada escalada, em cada trilha, a superar 
nossos limites, nos obrigue a ter um comportamento 
solidário que conseguiria explicar a sobrevivência de 
uma instituição, totalmente voluntária, durante mais 
de 100 anos.

O Centro Excursionista Brasileiro é hoje o maior e o 
mais antigo clube de montanhismo do Brasil ainda em 
atividade.

Em todos estes anos tem conseguido colocar nossa 
bandeira nos mais importantes cumes do Brasil e em 
muitas das mais elevadas montanhas do exterior; seus 
escaladores têm conquistado mais de 400 vias; e ao 
longo de todos estes anos temos realizado mais de 

10.000 excursões, levando mais de 130.000 partici-
pantes ao convívio com as montanhas, com as �ores-
tas e com a natureza. 

Esta aproximação com o natural nos motiva desde 
há um século a prezar pela conservação das matas e 
das montanhas, das quais não somos simples especta-
dores senão atentos e ativos agentes que contribuem 
com a �scalização, a manutenção de trilhas e o 
re�orestamento, e divulgadores da preservação das 
�orestas e das montanhas.

A Medalha Tiradentes que hoje nos é concedida pela 
ALERJ deve ser generosamente dividida entre todos 
os diretores, guias e associados, que ao longo destes 
cem anos  contribuíram com seu trabalho desinteres-
sado e incansável e com seu espírito de serviço e 
aventura, para que nosso clube completasse este 
século de fecunda atividade.

Para �nalizar desejo agradecer especialmente ao 
Deputado Carlos Minc, que sempre atento às causas 
da preservação e da natureza teve a sensibilidade de 
nos indicar para esta homenagem, que nos alenta 
muito para continuar trabalhando pelo esporte, pelo 
meio ambiente e pela visitação das áreas naturais.

Muito obrigado!...
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Medalha Tiradentes
Continuação

Discurso da Karen Chris Silva
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Se a comemoração de qual-
quer aniversário é importante, 
imaginem a comemoração do 
centenário do mais antigo e 
maior clube de montanhismo 
do Brasil ainda em atividade.
Um século de história, 

conquistas e amor às monta-
nhas nos obrigavam a realizar 
um evento condizente com a 
magnitude do aniversário que 
celebramos.

Os preparativos para esta 
festa se iniciaram há mais de 
dois anos, ainda durante a 
gestão da Diretoria anterior, 
começando munir o CEB para 
absorver o impacto �nanceiro 
que este evento provocaria nas 
contas do clube.

Sob a diligente batuta da 
Diretora Social Karen Chris, 
acompanhada por uma equipe 
igualmente e�ciente, a grande 
festa no Clube de Aeronáutica 

A FESTA COMEMORATIVA 
DOS 100 ANOS DO CEB

superou as expectativas de 
associados, guias, convidados 
e diretores.

O amplo espaço, a decoração, 
a atenção aos detalhes, o bufê 
e a música encantaram os 
quase 400 convidados que 
participaram do ágape realiza-
do no dia 23 de novembro.

Destacamos a participação 
de: Confederação Brasileira de 
Montanhismo e Escalada, 
Federação de Esportes de 
Montanha do Estado do Rio de 

Janeiro, Federação de Monta-
nhismo e Escalada de Minas 
Gerais, Federação Paranaense 
de Montanhismo, chefes, moni-
tores e guarda-parques de 
Unidades de Conservação, 
Mosaico Carioca de Áreas 
Protegidas, Associação Movi-
mento Trilha Transcarioca, e 
uma in�nidade de convidados 
especiais que abrilhantaram 
nossa festa.

Recebi pessoalmente uma 
centena de felicitações pelo 
brilho e organização do evento, 
e retornamos a casa ao �m 
daquela noite inolvidável com a 
satisfação do dever cumprido.

Mais uma vez meu obrigado a 
todos que participaram na 
organização, e aos que nos 
prestigiaram com sua presença!

Horacio Ragucci 
Presidente do Centro Excursionista Brasileiro
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A FESTA COMEMORATIVA

Comemoração na Sede
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A FESTA COMEMORATIVA

Clube de Aeronáutica
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A FESTA COMEMORATIVA

Clube de Aeronáutica
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A FESTA COMEMORATIVA

Clube de Aeronáutica
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A FESTA COMEMORATIVA

Clube de Aeronáutica
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A FESTA COMEMORATIVA

Clube de Aeronáutica
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Clube de Aeronáutica

A FESTA COMEMORATIVA
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A FESTA COMEMORATIVA

Clube de Aeronáutica
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Carta do Sr. Idalício

*Idalício Manoel de Oliveira Filho, 
sócio veterano do CEB e jornalista, foi 
um dos maiores divulgadores do CEB 
e do montanhismo. Mais antigo 
servidor da Prefeitura, até hoje tem a 
máquina de escrever como instru-
mento de trabalho.
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Centro Excursionista Brasileiro:
 um século de conquistas

Nas fotos, a capa do livro e a noite 
de autógrafos no CEB.

O CEB tem agora sua história 
registrada para as futuras 
gerações de montanhistas. 
Planejado desde 2015, o livro 
tornou-se realidade graças aos 
esforços de sócios e pro�ssionais 
da área editorial. Lançado na 
festa no Clube de Aeronáutica, 
teve sua noite de autógrafos no 
dia 5 de dezembro.

A primeira parte do livro aborda 
a origem do CEB, desde o início 

de tudo, a fundação e conquistas.

 Na segunda parte, apresenta a 
sede, os associados, os cursos, 
guias, atividades e envolvimen-
tos do CEB. Em Anexos, encontra-
mos a lista de conquistadores e as 
conquistas do CEB. 

Agradecimentos especiais aos 
sócios pesquisadores: Simone 
Leão, Zilda Magalhães, Jorge 
Rocha, Maria Dalva Gonçalves, 
Lívio, Vitor Reis, Menudo, Heloísa 

Santos e Dôra; aos sócios coauto-
res Horacio Ragucci e Pedro 
Bugim; e à sócia revisora gramati-
cal Sonia Bugim. Agradecemos, 
também, o trabalho das pro�ssio-
nais Máslova Valença e Rose 
Zuanetti, por escreverem o texto; 
Christiane Abbade pelo projeto 
grá�co; e Ana Claudia Ribeiro, da 
E-Papers, pela diagramação.
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CEB Centenário

Do Centro Excursionista Brasileiro traço breve per�l:
Na América Latina, é o mais antigo em atividade
O maior e melhor clube de montanhismo do Brasil
Está inteirinho, chegando aos 100 anos de idade

O clube é incrível, aqui se encontra de tudo
Até astro de rock climbing internacional
O Zozimar do CBM virou o Menudo,
E seus fãs sobem pelas paredes, na moral!

Tem vários gringos aqui nessa Torre de Babel
Que adotaram nosso torrão, como o Martinus,
Horácio, Francesco, Antônio, Ute “pão de mel”
Tantos outros veteranos, moços e “simininos”

O ilustre Berardi é um capítulo à parte
Mais de 2000 excursões, o maior guia registrado 
Faz das explorações na montanha uma arte
E continua, mesmo com o joelho avariado

Almir e Norma têm raiz na serra mas não fazem manha
Nem mulheres valentes como Bessa, Ester, Zilda, Simone
Há participantes que já estão aposentados da montanha
Como Gil e Idalício; e há outros que adoram ser cicerone

Rola atividade de todo tipo, na cidade ou campo
Trilha, palestra, curso, viagem, festa, ATM, sarau...
Tem escalador que gosta tanto do último grampo
Que montou até uma fábrica de cerveja artesanal!

Guias adotam a Transcarioca; Lis cuida da papelada
Karen e Dora nos bastidores trabalham como formigas
O Lauro fotografa, e Neuza alimenta a rapaziada
O CEB é uma família: tem mais amor do que brigas

É do tempo dos mil-réis, mas está sempre inovando
Tem campeonato de muro, museu e biblioteca modelar
O clube tem muito fôlego pra continuar conquistando
Quem sabe cria até prancheta pra travessia interestelar!

Eu pouco conheço de sua longa história
Muitos fatos e nomes não foram citados
O clube tem tão rica e importante memória
Que não faz jus aos meus versos quebrados

Este pequeno poema parece uma brincadeira
Mas na verdade é uma homenagem singela
Eu queria demonstrar de alguma maneira
Como o CEB tornou a minha vida mais bela!

Lucia M. Santos é sócia do CEB 
e apresentou esta poesia no 

Sarau do CEB em 28/11/2018.
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DIRETORIA 100 ANOS

MEMBROS ELEITOS
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MEMBROS NATOS

ANTÔNIO CANDIDO DIAS, CLAUDIO RODRIGO TAVEIRA SANTOS, 

FRANCESCO BERARDI (PRESIDENTE), JOSÉ

PELAIO TEIXEIRA GONÇALVES, MARY SEBASTIANA

ARANHA ROSSI, SIMONE HENOT LEÃO

Sede Social
Av. Alm. 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

Instagram: @centroexcursionistabrasileiro

PRESIDENTE
HORACIO ERNESTO RAGUCCI 

hragucci@gmail.com
VICE–PRESIDENTE

FRANCESCO BERARDI 
fberardi@uol.com
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RODRIGO TAVEIRA

rtaveira@grupounicad.com.br
DIRETORA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DORA DE SOUZA NOGUEIRA

doranogueira@yahoo.com.br
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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
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