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Centro Excursionista
Petropolitano

IMPRESSO
www.femerj.org

www.cepetropolitano.org

Tel:(24) 2231-9557 cep@cepetropolitano.org

ANIVERSARIANTES DE
JULHO / AGOSTO DE 2009
Aniversariantes de Julho
Odelei Simas
Lia Carvalho Haack
Celso Coutinho Barcia
Leandro Bandeira Borré
Paul Robert Kozelka
Robson Ramos Brand
Duhi José Ribeiro Ratto
Gunther Dingler
Jorge Alberto Santos Polacco
Oswaldo Miranda Junior
Roberto Teixeira Bastos
Luiz Carlos Gappo
José Sebastião Lopes da Silva
Hugo Luiz Salles de Souza Frinzi
Fabiano Alves Macedo
Mário Dias Costa de Souza Lordeiro
Paulo Roberto Martins de Oliveira

01/07
03/07
05/07
10/07
10/07
11/07
12/07
12/07
17/07
20/07
20/07
22/07
23/07
24/07
28/07
30/07
30/07

LEMBRETE

Segundo a alínea “a” do Art. 16O Capítulo II Dos
Associados, Direitos e Obrigações é obrigação de
todo associado manter o pagamento de suas
mensalidades em dia. O sócio que se atrasar no
pagamento de suas mensalidades poderá ter
suspenso os seus direitos sociais, e o que se
mantiver neste atraso por mais de 3 meses, será
passível de eliminação do quadro social”. Portanto,
pague suas mensalidades em dia, colaborando para
que o CEP se mantenha organizado.
PARNASO
Excursões, abertura de novas trilhas de caminhada
ou novas vias de escalada, dentro dos limites do
Parque, deverão ser solicitadas à direção, por
escrito, conforme determinações no site
www.icmbio.gov.br/parnaso

Aniversariantes de Agosto
Anderson Carlos de Souza Oliveira
Marcelo Theobald de Carvalho
Cléa Nascimento Gomes
Paulo Roberto Miranda
Dalton Chiarelli dos Santos
Leonardo Alves Garrido
Wanderley Stumpf de Oliveira
Jeferson Monteiro da Costa
Alexandre Eisenstein
Almir José Wentrick
Eugênio Carlos da Costa
Arthur Claudio Barroso Fonseca
Sonia Monteiro Pollaco
Jurandyr Geraldo Mayworm
Renato Walter Mattos

06/08
07/08
08/08
08/08
13/08
13/08
13/08
14/08
18/08
22/08
23/08
26/08
27/08
28/08
31/08

EXPEDIENTE
Presidente:
Frederico Fadini
Diretor Técnico:
Fabiano Macedo
Dir. Admin.Financeiro:
Marcelo Theobald
Diretor de Patrimônio:
Marco Telles
Dir. de Comunicação:
Efraim Filho

TAXAS E MENSALIDADES
Mensalidade R$ 45,00 (TRIMESTRE)
Excursão p/ não sócios R$ 30,00

MARIA COMPRIDA
Excursões deverão ser solicitadas ao proprietário do
terreno por onde passa a trilha que leva à Maria
Comprida, com 72 horas de antecedência.
Jaime Delcueto - tel (21) 2549.7890 / (24) 2225.0455
/ cel (24) 9212.4422
E-mail: delcueto@visualnet.com.br
Fundado em 15 de maio de 1958
Rua Irmãos D'Angelo, 39 s/l 05 - Centro Petrópolis,
Rio Janeiro CEP: 25685-330
ABERTO ÀS SEGUNDAS, SEXTAS E SÁBADOS
DAS 19:00H ÀS 21:00H
De Utilidade Pública Sede Própria.
Tel ( 0xx24 ) 2231-9557

www.cepetropolitano.org
cep@cepetropolitano.org

Foto da Capa
PELA LIBERAÇÃO DOS ACESSOS
ÀS MONTANHAS.

Este boletim é um informe bimestral, destinado não somente aos associados do CEP, mas a todo o
excursionista brasileiro, sem fins lucrativos, assim como a entidade a qual representa. Os artigos nele
contidos refletem a posição dos autores e não necessariamente da instituição. O CEP não se
responsabiliza pela má interpretação dos artigos aqui contidos, nem pelo uso ou mau uso deles.
O CEP não se responsabiliza por acidentes pessoais ocorridos durante as excursões.
Matérias são bem vindas, preferencialmente em arquivo, a fim de facilitar o trabalho de edição.
A reprodução do conteúdo deste boletim pode ser feita, desde que mencionado o nome do
Centro Excursionista Petropolitano o mês e o autor.
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Excursões de Julho e Agosto de 2009
Data
Excursão
15/7/2009
The Collective
18/7/2009
Parque São Vicente
19/7/2009
Alcobaça
22/7/2009
Patagonia Dreams
25/7/2009
Pinheirinhos
25/7/2009
São Pedro
26/7/2009
Agulha do Diabo
25 e 26/7/2009 Açú / Portais de Hercúles, Pico do Eco
25 e 26/7/2009
Travessia Marins-Itaguaré
29/7/2009
THE SHARP END

Classificação
MTB Free Rider
Pedalada
Caminhada Leve
Escalada
Pedalada
Caminhada Pesada
Escaladas
Caminhada Pesada
Caminhada Pesada
Escalada

Guia
Filme
Efraim Filho
Fabiano Macedo
Filme
Efraim Filho
Fred

Paulo Lucio
Waldyr Neto
Fred
Filme

Local
Sede do CEP
Quitandinha
PARNASO
Sede do CEP
Caxambú
PARNASO
PARNASO
PARNASO
Serra da Mantigueira
Sede do CEP

AGOSTO
01 e 02/8/2009 Festa de 20 anos do Tchassa no CEP
5/8/2009
ROAM
8/8/2009
Pedra do Retiro
15/8/2009
Cabeça de Cachorro
16/8/2009
Mamute
16/8/2009
Agulha das Estrelas
19/8/2009
King Lines
22/8/2009
Escaladas no Cortiço
23/8/2009
Caminho do Imperador
26/8/2009
Soul Flyers 2
29/8/2009
Agulha Inhomirim
30/8/2009
Dança do Sol (Noturna)
30/8/2009
FN Mãe D'Água

Livre
Julian Kronenberger Sítio do Cassiano
Filme
Sede do CEP
MTB Free Rider
Caminhada Leve
Julian Kronenberger
Moinho Preto
Diversas
Efraim Filho
Reserva do Alcobaça
Caminhada Semi Pesada Lourenço Fróes
PARNASO
Caminhada Semi Pesada
Fabiano Macedo
Serra da Estrela
Escalada
Filme
Sede do CEP
Diversas
Fabiano Macedo
São Sebastião
Pedalada
Efraim Filho
Rocio
Filme
Sede do CEP
Wingsuit flyers
Caminhada Leve
Fred
Serra da Estrela
II SUP
Fabiano Macedo Pedra do Quitandinha
5º Vsup (A0 (1) / VIIb)
Jeferson Costa
PARNASO

Associados do CEP pagam 50% menos na entrada no PARNASO
Apresentando o boleto de pagamento em dia junto à carteira de identidade, os
sócios do CEP têm direito a meia entrada no Parque Nacional da Serra dos Orgãos.

CAMINHADAS

MTB

ESCALADAS

OS LINK’S ESTÃO FUNCIONANDO! BASTA DAR UM CLICK.

www.cepetropolitano.org
www.femerj.org
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Comunicados
Perigo Real No Morro da Urca
Formou-se na Face Norte do Morro da Urca, literalmente de um dia pro outro, uma placa solta
de aproximadamente 3m X 8 m (24 M²), pesando algo em torno de 5 toneladas, a vinte metros
de altura da base, que abrange as vias: Estranho Prazer, Antônio Callado e Yuri Gagarin.
A placa em si está soltinha, pode cair a qualquer momento. Mesmo as vias à direita e à
esquerda da placa, Ervê Muniz e Mane Garrincha.
Portanto, devemos evitar estas vias e /ou proximidade até que a questão seja resolvida.
Enviado por: Antonio Paulo Faria

Mesa-redonda: Gestão da escalada em UC
O ICMBio promoverá uma mesa-redonda sobre gestão de escalada em UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO. A mesa-redonda será aberta ao público e especialistas e os participantes da
Câmara Técnica estão convidados.
•Normas e procedimentos escaladas no Parque Nacional da Serra dos Órgãos.
•Gestão da escalada no Parque Estadual dos Três Picos (Sergio Poyares - PETP/INEA/RJ)
•Gestão da escalada no Parque Nacional do Itatiaia (Daniel Toffoli - PNI/ICMBio)
•Autogestão da escalada na Urca e a visão do usuário (Bernardo Collares -FEMERJ)
•Ética na escalada, mínimo impacto (André Ilha)
Na sexta-feira 10/07/2009 8:30 Mesa-redonda: Gestão da escalada em UC

Ernesto Bastos Viveiros de Castro Parque Nacional da Serra dos Órgãos
skype: ernesto.castro
www.icmbio.gov. br/parnaso

Inscrições abertas para a 9ª
Mostra Internacional de Filmes de Montanha.
Podem participar da mostra competitiva curtas e médias-metragens de filmes de natureza,
esportes e cultura de montanha, em qualquer formato.
As inscrições ficarão abertas até o dia 31 de julho. Participem! A mostra de filmes de montanha é
o mais importante festival do segmento no Brasil. A versão 2009 ocorrerá de 27 a 31 de outubro
na capital carioca. Além de exibir filmes atuais e antigos, nacionais e estrangeiros, traz exposição
fotográfica, lançamento de livros, exposição de quadros e uma oficina de cinema voltada a
produção cinematográfica.”
O regulamento e a ficha de inscrição podem ser acessados em:

www.filmesdemontanha.com.br
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Novas Carteirinhas
AS NOVAS CARTEIRAS ESTÃO CHEGANDO.
Mas ainda não possuimos todas as fotos. Elas serão imprescindíveis
para a criação das NOVAS CARTEIRAS.

SÓ FALTA A SUA FOTO.
Para os que acharem mais conveniente podem passar na sede que
temos meios de capturar a imagem através de câmera digital.
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3X4
FUNDO
BRANCO

TCHASSA comemora 20 anos de CEP
A festa vai ser, do dia 01 de agosto a partir das 20h, e ao longo do
dia 02 de agosto.
Será no: Sítio Petiterra (mais conhecido como sítio do Cassiano)
Estrada Aloíso Costa Leite, 501 Secretário.

Levar roupa de cama/barraca para quem quiser ficar por lá.
Vai ser festa americana. Cada um leva o que quiser comer/beber.

Resultado geral da 1ª Etapa do Campeonato
Estadual de Boulder 2009 - RJ
Master Masculino
1. Eric Teles
2. Daniel Coçada
3. Antônio Sérgio

Master Feminino
1. Camilla Porto
2. Natália Falcão
3. Luana Riscado

Natália, Camilla e Luana

Coçada, Eric e Antônio

www.femerj.org/resultado

Novos e Usados
VENDO:
Par de Rodas Aero, preto aro 26, cubos de rolamento com saque rápido e raios de inox.
Contato: Efraim Filho (24) 2245-4748 ou e-mail: rioadventure@yahoo.com.br
Bicicleta MTB SCHWINN MOAB azul, tamanho 17, grupo XT.
Contato: Mário Rezende (24) 2235-3836 8825-3595 ou e-mail: marole78@hotmail.com
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As Escaladas
Cesar Grosso, Felipe Camargo e Janine Cardoso competem na 1ª etapa da
Copa do Mundo de Escalada
O Campenato Mundial de Escalada Esportiva de 2009, é um evento
que acontece uma vez a cada dois anos e esta é sua décima edição.
A Copa do Mundo de Escalada começa em Chamonix, na França, e
termina na Áustria, nos dias 21 e 22 de agosto. Três brasileiros
representarão o país na competição: César Grosso, Felipe Camargo
e Janine Cardoso, que sai do Mundial de Escalada, na China, direto
para a competição.

BLOG do Cesinha

CURSO BÁSICO DE ESCALADA 2009
Aconteceu no dia 31/05/09 a última excursão do CBE 2009, tendo os alunos “brindado” a vitória
com seus cantis de água quente no cume do Dedo de Deus, pois apesar da escalada estar
totalmente molhada o dia estava bastante quente. Porém, nada pode impedir o triunfo desta nova
turma de escaladores.
E é com bastante alegria, que a diretoria dá as boas-vindas aos “novos escaladores” que já estão
participando ativamente das excursões oficiais e extra-oficiais do clube.
Agradeço a todos os guias que ajudaram e apoiaram o curso, dentre eles destaco: Adriano
Peixoto, Carlos Alexandre Soares, Efraim Filho, Fabio Macedo, Frederico Fadini, Lourenço Fróes,
Marco Telles, Marcelo Theobald e Ronaldo de Oliveira.

Dedo de Deus Teresópolis-RJ

Agradeço o apoio do sócio Lucas Burger que apoiou e fez a alegria da galera em algumas
excursões e a Michelle, sócia do CERJ, que nos apoiou na excursão ao Dedo de Deus.
Agradeço também ao guia Jéferson Monteiro que aceitou a empreitada de coordenar o curso,
participando de quase todas as excursões e sempre preocupado em manter um nível elevado e
passar o máximo de técnicas aos alunos. Com certeza o curso não teria a organização e a força que
teve sem o mesmo.
Por Fabiano Macedo

Da direita para a esquerda:Marcone, Fabiano e Fábio Macedo, Andresa Michelle e Carlos Alexandre
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As Montanhas
Trilhas de montanhismo em Petrópolis estão ameaçadas
Prefeito Paulo Mustrangi busca medidas para o esporte ser mantido.
Petrópolis é um dos principais locais da América do Sul para a prática de montanhismo, mas esse
esporte anda ameaçado devido o crescimento imobiliário, que atingem os vales que dão acesso às
montanhas, e a falta de visão ecológica de alguns desses proprietários que impedem a passagem
pelas trilhas, já existentes há mais de meio século.
Preocupado com alternativas para esse problema, o prefeito Paulo Mustrangi e o Secretário de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Luis Eduardo Peixoto, se reuniram na tarde desta
terça-feira (16) com o diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Instituto Estadual do
Ambiente (Inea), André Ilha; o presidente do Centro Excursionista Petropolitano (CEP), Frederico
Fadini; o diretor do CEP, Waldyr Garcia Neto; e os engenheiros florestais Júlio Marchiori e Flávio
Bandeira e a engenheira agrônoma Ana Alvarenga.
“É interessante verificar todas as trilhas e começar por aquelas que ainda não estão impedidas,
para evitar que venham a cercá-las. Poderemos fazer isso para que essa prática não seja
prejudicada, até porque é uma tradição da cidade”, disse o prefeito Paulo Mustrangi.
O município, que por suas características geográficas foi precursor da história do montanhismo
brasileiro, tem entre os locais ameaçados as trilhas de acesso à Pedra da Índia, em Araras,
obrigando os montanhistas a utilizarem uma trilha alternativa com impacto ambiental significativo, a
Pedra do Retiro, que é uma das montanhas com maior restrição de acesso.
“Pedimos que a Prefeitura abrace a idéia de garantir as áreas de acesso para caminhadas e
escalada. Essa é uma atividade tradicional de Petrópolis, já pratico há 35 anos, mas a tradição
existe há mais de 50 anos”, declarou o diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Inea, André
Ilha.
Medidas ainda serão estudadas pela PMP. A intenção é criar corredores de acesso às montanhas,
negociando diretamente com os proprietários (pessoas físicas, empresas e condomínios) dessas
áreas, principalmente as já restritas, condicionado esses espaços a uma regra de identificação e
responsabilidade prévia, formalmente definida através de um Programa Municipal de Incentivo ao
Montanhismo.
Também há o interesse da Poder Público de regularizar o acesso às montanhas e estabelecer o
Dia Municipal do Montanhismo em Petrópolis, todas a partir de proposição de leis à Câmara
Municipal.
“A idéia é de que haja uma
liberação do acesso, como
aconteceu com as trilhas
para as cachoeiras do
município de Cachoeiras de
Macacu. É uma prática
realizada há muitos anos e
que não pode simplesmente,
aos poucos, sendo extinta.
As montanhas são um
grande cartão postal da
cidade e a prática alia
turismo e meio
ambiente”, destacou
o secretário de
Meio Ambiente.
Diário de Petrópolis
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N° 15292 - Quarta-feira, 17 de junho de 2009

CEP 51
Comemoração dos 51 anos do Centro Excursionista Petropolitano.
Neste ano, comemoramos 51 anos. Mais uma vez, nosso
companheiro Carlos Alexandre nos cedeu sua casa, em
Secretário, para a tão aguardada festa.
Além da bela casa, em local extremamente aprazível, fizemos
um churrasco de primeira, com direito a churrasqueiro e garçom.
Além de muita alegria e gente bonita, não faltou cerveja gelada e
a famosa “Dona Vânia”, motivo de muitas piadas.
Como todo aniversário, não faltou, também, um bolo bem sugestivo para os 51 anos.

Cep 51 anos uma boa idade.
Pois é, o pessoal compareceu em
peso. Tivemos até a presença da turma
que havia acabado de terminar o CBE
(Curso Básico de escalada).
Foi um dia bastante agradável.

Revimos velhos e bons amigos, planejamos ações
e o principal: demos boas gargalhadas!
Agradecemos a presença de todos os associados.
Até a próxima e “sempre em frente”!

Olha a turma ai!

Se beber, não dirija!

Maria Comprida?

Eta turma arretada!
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Universos Paralelos 20 Anos
Fui ao CEP num sábado à noite para combinar uma escalada para o
domingo.Fazia frio, e chovia. Estávamos no mês de junho ou julho de 1989, não
me lembro com exatidão.
Conversei com o Eric Nyssens sobre a possibilidade de irmos para a estrada do
contorno (BR-040), para terminar a via que havíamos iniciado em janeiro. O Eric
não se mostrou animado por conta das condições climáticas.
Na manhã seguinte acordei cedo e para minha surpresa o tempo estava bom.
Imediatamente, liguei para o Eric e combinamos que eu passaria para buscá-lo.
Chegamos na base e o frio era intenso. Fomos obrigados a fazer um aquecimento
antes de iniciarmos a escalada. Subimos tudo o que já havia sido conquistado nas
diversas investidas anteriores. Percebemos que a dificuldade da via havia
diminuído. Conquistamos lances mais longos que a média até então conquistada.
No meio da tarde conquistei o último lance que ligou a via a um platô do Paredão
Quarup. Decidimos terminar por ali, porque não fazia sentido conquistar um
“costão” fácil simplesmente para dar como concluída a via. Havíamos conquistado
diversas enfiadas com uma dificuldade mais alta. Comemoramos e descemos
rapidamente porque o frio e as nuvens nos obrigaram. Havíamos escalado por
todo o dia agasalhados e estávamos cansados.
Não me lembro exatamente se o nome da via surgiu na última investida.
Foi sugerido porque as características da via eram completamente diferentes das
vias já existiam naquele setor da Pedra do Cão Pastor na BR 040.

Tratava-se de um universo diferente, um "Universo Paralelo".
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Universos Paralelos 20 Anos
Durante a conquista também estiveram na via o Márcio Koptcke (Buzina),
Alexandre Galvão e Sérgio Tartari. Em pouco tempo a via se popularizou na
comunidade de escaladores. Vários escaladores locais e do Rio freqüentavam a via.
No final dos anos 90 eu estava em Curitiba escalando e conversei com uma pessoa
que já havia escalado em Petrópolis. Ele havia escalado com o Gláucio na Pedra
Comprida, na Cabeça de Cachorro e na Estrada do Contorno.
E especialmente citou o Universos Paralelos. Eu ainda não tinha pensado na
dimensão que havia tomado aquela via. Fiquei feliz ao ouvir o relato.
Foi considerada uma via revolucionária para Petrópolis na época.
Transformou-se numa das vias mais difíceis de parede na cidade. A escalada
esportiva estava dando os primeiros passos aqui. Já havia os primeiros projetos no
Morro da Formiga como a Malacacheta e a Laranja Mecânica.
E tinham influências do Eric, Chico Balter, Alexandre Galvão e Otto Koptcke.
A população de escaladores da cidade, no final dos anos 80, era reduzida.
Todos se conheciam e existiam dificuldades para adquirir equipamentos.
No período da conquista ficamos sem
grampos. Recorremos ao CEP e ao Chico
Balter, e infelizmente não tivemos sucesso.
O Eric descobrir uma loja no Rio, dividimos
as despesas e ele foi comprar.
Não queríamos interromper a ascensão.
Em janeiro de 89 visualizei e fiz o primeiro
lance da via. Pude observar que existia
uma seqüência a partir da base. No
mesmo dia convidei o Eric e batemos os
primeiros grampos no dia seguinte.

UNIVERSOS PARALELOS (7° VIIa) 200 m
VISTA DO MINOTAURO COM A ESTRADA
BR 040 (TRAÇADO EM AMARELO)

No dia 20 de janeiro aproveitando o feriado
fizemos a segunda investida. Fazia calor e
literalmente torramos na parede. Após
estas investidas, não me lembro
exatamente quantas vezes voltamos para
concluir a via. Tenho certeza de que deixou
boas recordações em nossas memórias.
Após 20 anos decidi escrever um pouco a
respeito desta escalada. E revelar alguns
detalhes até então desconhecidos da
maioria. Para os que não conhecem já esta
na hora de ir até lá e conferir.
Jeferson Costa
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09/07/1989 por Eric Nyssens e Jeferson Costa

Internacionais
Copa do Mundo de Boulder
A terceira edição da Copa do Mundo de Escalada, modalidade Boulder, também ocorreu neste
mês e os resultados foram:
Masculino
1. Rustam Gelmanov (Rus)
2. Sean McColl (Can)
3. Kilian Fischhuber (Aus)
Feminino

www.climbing.com

1. Aleksandra Balakireva (Rus)
2. Akiyo Noguchi (Jap)
3. Anna Stöhr (Aus)

E neste evento, Nicky de Leeuw quebrou o recorde mundial de bote alcançando a marca de 2,725 metros.

FILMES e DVD'S
Como prometido, nossas sessões de cinema serão às 7:00 na sede do CEP.
Os filmes exibidos serão:
Filmes de esportes, montanha e documentários.
Como consta nas edições anteriores, ainda estamos montando nossa videoteca.
Para colaborar conosco envie o seu DVD para nosso endereço ou entregue na nossa sede.
FIQUEM LIGADOS.
Os titulos apresentados serão divulgados na nossa programação.

VÍDEOS ONLINE
Para vizualizar click no link.
CEP (Depoimentos e Historias de 50 anos) Cepetropolitano.org
THE SHARP END (Escalada) www.youtube.com
Morro dos Cabritos (Caminhada) www.youtube.com

Carta ao leitor
Nota sobre esta edição do informativo de julho e agosto de 2009.
As montanhas sempre foram vistas como simbolos de liberdade, e hoje correm risco de serem
vetadas a nossas visitas, por mais que ainda possa soar como fantasioso, não devemos,
porém, descartar que em um curto espaço de tempo poderemos enfrentar uma verdadeira
censura à prática do montanhismo. Por este motivo estaremos unidos, trabalhando
Sempre em frente, para que estas imagens nunca venham de fato a acontecer.

www.cepetropolitano.org

Efraim Filho

11

JULHO / AGOSTO - 2009

www.accessfund.org

www.cepetropolitano.org

