Centro Excursionista
Petropolitano

ANIVERSARIANTES

“Fundado em 15 de maio de 1958”

Sede: Rua Irmãos D'Ângelo, nº 39 sl.: 5
Centro - Petrópolis / RJ
CEP: 25685-330
Aberto às:

SEGUNDAS, SEXTAS E SÁBADOS
das 19:00h às 21:00h
De Utilidade Pública - Sede Própria

Telefone: (24) 2231-9557
Site: www.cepetropolitano.org
Email: cep@cepetropolitano.org

Expediente
Presidente..............................Renato Walter
Dir. Técnico............................Marco Telles
Dir. Adm. Financeira..............Pedro T. V. Hermann
Dir. de Patrimônio..................Julian Kronenberger
Dir. de Comunicação.............Frederico Fadini

Taxas e Mensalidades
Trimestre: R$ 45,00
Excursão para não-sócios: R$ 30,00

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.

NOVEMBRO
03 Cassiano Lustosa Fróes da Silva
10 Adriana Costa de Oliveira
10 Elvino Almir Braga Tosta
12 Vinícius Pedrosa Botelho
14 Paulo Lúcio da Cruz Loureiro
15 Fernando Dias Funchal
15 Nelson Alexandre F. Toledo
16 Vinícius Duarte Ferreira da Silva
21 Leonardo Silva Holderbaum
25 Cláudio Wilbert Werneck
25 Paulo Lúcio Tesch Loureiro
26 Átila Alves Garrido
26 Denise Oliveira da Silva
28 Paulo César Coutinho Barcia

DEZEMBRO
01 Giovani Paiva Agostini
03 Anderson de Araújo Ávila Carvalho
03 Caroline Camargo de Espírito Santo
05 Marcelo Luís Garcia
08 Eduardo Martins
15 Lucas Cavallari
16 Gerson do Carmo Moreira
16 Hélio Coelho Junior
18 João Varanda Filho
19 Diogo Felipe dos Santos Tobias
27 Júlio Cesar Costa de Oliveira
28 Carlos Eduardo de Andrade Oliveira
28 Ernesto Jacob Keim

Este boletim é um informativo 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.

Programação
NOVEMBRO
DIA

EXCURSÃO

GUIA

CLASSIFICAÇÃO

-

-

2

Feriado de Finados

3

Cobiçado

8

Vernissage AFIM

-

-

9

Projeção de filmes AFIM

-

-

10

Dois Irmãos (Leblon)

15

Proclamação da República

Julian Kronenberger Semi pesada

Julian Kronenberger Semi pesada
-

-

16

-

-

-

17

-

-

-

23

Morro do Alicate

24
30

Julian Kronenberger Semi pesada
-

-

Pedra da Paraíbuna (Paty do Alferes) Marcelo Garcia

Leve

DEZEMBRO
DIA

1

EXCURSÃO

Rapel na Cachoeira da Macumba

7
8

CLASSIFICAÇÃO

Julian Kronenberger

-

-

-

Pedal Itaipava - Vale das Videiras Secretário - Itaipava

14
15

GUIA

Leonardo Holderbaum Pedal semi pesado

-

-

Paredão Vogel

21

-

Julian Kronenberger 3º
-

-

-

22

Seio de Vênus

Julian Kronenberger Semi pesada

23

Festa de Natal do CEP

-

-

27

Festa de fim de ano no
Bar dos Macedos

-

-

28

-

-

-

29

-

-

-

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, pelo site:

www.icmbio.gov.br/parnaso
No site, você pode, também, comprar os seus ingressos antecipadamente!
Portaria do parque: (24) 2236-0475

Maria Comprida
No mês de agosto deste ano, Julian Kronenberger (Tchassa) junto com Bernardo
(APA-Petrópolis) negociaram o acesso à Maria Comprida com o atual proprietário do
terreno.
No mês de setembro, sócios e amigos do Centro Excursionista Petropolitano,
realizaram a manutenção da trilha.
No mesmo mês, em trabalho conjunto, O Centro Excursionista Petropolitano e o
Centro Excursionista Teresopolitano concluíram a sinalização.
Hoje, a trilha está sinalizada com placas nas cores verde e amarela.

Procedimento para a caminhada
http://femerj.org/montanhismo-e-escalada/noticias/noticias/365-acesso-para-a-trilha-da-maria-comprida

Agendar a caminhada com o caseiro Sr. Nicolau pelo telefone (24) 99248-2123 e
solicitar que o mesmo deixe o nome do guia / responsável na portaria do condomínio.
Pede-se, fazer o agendamento com 24h ou 72h de antecedência. Confirmar o agendamento com a portaria do condomínio pelo telefone (24) 99986-1168.
No dia da excursão, levar o termo de responsabilidade, devidamente preenchido,
com os nomes dos participantes e o nome da montanha (Maria Comprida, Serra das
Antas...), e deixá-lo na portaria.
Há um limite de trânsito para montanhistas dentro do condomínio, sendo permitida a entrada de dois carros e oito participantes.
Entrando no condomínio, subir à esquerda. Depois de uns 400 metros, há uma
leve descida e uma rua à frente. Estacione no final desta rua sem saída (viradouro).
Início da trilha
Saindo do carro, percebemos uma estradinha acima. Não se deve subir o barranco. Deve-se voltar, aproximadamente, uns 100 metros e entrar em um caminho de
concreto com gramado lateral. Subindo, aproximadamente, uns 200 metros, veremos
à esquerda, fixada em uma árvore, a placa com o texto “Trilha da Maria Comprida”.
Entrando na trilha avistamos uma caixa d’água azul. Não devemos seguir em direção
à caixa d’água e sim seguir pela direita. Respeite a sinalização e boa caminhada!
Neste ano de 2013 e no início de 2014, o acesso está liberado. Já no final de
2014 e início de 2015, entre dezembro e fevereiro, a trilha será fechada para preservação da trilha nos dias de chuva. Este procedimento se repetirá nos anos seguintes.

Utilidade Pública Estadual
Pela indicação do Deputado Estadual Bernardo Rossi, no Projeto de
Lei 1.601/2012, do dia 5 de abril de 2013, foi concedido e sancionado pelo
Governador o Título de Utilidade Pública Estadual ao CEP, na Lei nº
6.430/2013. E, após juntar diversos documentos e apresentado à Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, o secretário assinou o título abaixo.

AFIM

O Centro Excursionista Petropolitano (CEP), a Sociedade Petropolitana de Fotografia (SOPEF), a Fundação de Cultura e Turismo e a Prefeitura Municipal de Petrópolis estão organizando e promovendo o evento
AFIM (Apresentação de Filmes e Imagens de Montanhas).
A abertura do evento será no dia 8 de novembro às 18:30h e a visitação pode ser feita até o dia 30 de novembro, no Centro de Cultura Raul de
Leoni, localizado na Praça Mauá, nº 305.
Além da exposição das 115 fotografias do concurso, haverá a exposição Montanhas do Brasil, com 35 trabalhos do fotógrafo André Dib e projeção de filmes, entre eles o premiado Amigo Imaginário de Oswaldo Baldin,
Samba do Leão e outros.
O evento tem o apoio do Bico da Bota Calçados, Bull Terrier, Trilhas e
Rumos, Helga’s Brot Petrópolis e Grupo Petrópolis (Cervejaria Itaipava).
As camisetas do evento podem ser adquiridas no local.

Camisetas AFIM
R$15,00
À venda no local.

Importante!
O GT de regrampeação do CEP está executando diversos testes nas
ancoragens das vias do clube, portanto, tenham precaução antes de escolher uma rota. De forma geral, as vias que estiverem em manutenção não
possuirão as primeiras ancoragens. Este trabalho está sendo realizado para a segurança de todos, e para a evolução da escalada no município. O
trabalho visa atestar se as ancoragens das vias atendem a norma européia BS EN 959 2007, norma confeccionada pela UIAA originalmente, que é o
órgão máximo do montanhismo e escalada mundial. Pedimos paciência a
todos e boas escaladas. Qualquer dúvida, entre em contato pelo email:
marcel-leoni@hotmail.com.
Marcel Leoni
Coordenador do GT CEP de Regrampeações atuante desde 2010.

