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Centro Excursionista 
Petropolitano 

“Fundado em 15 de maio de 1958” 
 

Sede: Rua Irmãos D'Ângelo, nº39 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....Helena Nicodemus 
Dir. de Patrimônio........André Gheren 
Dir. de Comunicação...Leonardo Holderbaum 

Taxas e Mensalidades 
 

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

Lembrete! 
 

 Segundo a alínea “a” do Art. 16º, Ca-
pítulo II Dos Associados, Direitos e Obriga-
ções, é obrigação de todo associado man-
ter o pagamento de suas mensalidades em 
dia. O sócio que se atrasar no pagamento 
de suas mensalidades poderá ter suspen-
so os seus direitos sociais, e, o que se 
mantiver neste atraso por mais de 3 me-
ses, será passível de “eliminação do qua-
dro social”. Portanto, pague suas mensali-
dades em dia, colaborando para que o 
CEP se mantenha organizado. 

 Este boletim é um informativo bimestral, destinado não somente aos associados do CEP, mas a todo o excur-
sionista 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 Pe-
tropolitano, o mês e o autor. 

Aniversariantes 
     Abril 
02 Leonardo Jacob Keim 
03 Flávio Stock 
04 Leonardo Salvatore 
04 Raquel Oliveira de Lucena 
04 Tiago de Castro Moreira 
05 Andréa Costa de Oliveira 
06 Fernando de Oliveira Almeida 
06 Regina Lísia Peixoto da Costa 
07 Frederico Luiz Marmo Fadini 
10 Arthur Alexsander Mariano 
10 Rita Soares 
13 Gustavo Castro Miranda Damazio 
14 Endre de Gyalokay 
14 Jesus Carlos Coutinho Barcia 
14 Marcia Pinela Carvalhal Eyer 
14 Sérgio Wayand Rossi 
16 Elizabeth Gouvea do Reis Calvão Moreira 
16 Jaci Francisco de Fonseca Correa 
17 Alexandre Boller 
17 Waldyr Garcia de Oliveira Neto 
20 Daniela Vogel 
20 Luiz Antonio Triani Gonzaga da Silva 
21 Solange Paiva Agostini 
22 Antônio Carlos Silva Quintella 
22 Frank Jencik 
25 Marco Aurélio Costa de Oliveira 
28 Maurício Ramos Ribeiro 
30 Vitorio Cunha 
     Maio 
01 Diego Bandeira Borré 
01 Patrícia Ferreira de Souza Lima 
02 Alessandro Lourenço Leitão 
02 Susana Ferreira de Souza 
03 Hans Muller 
06 José Geraldo Ferroni 
07 Mayla Santos Dias 
09 Hilário dos Santos Pimentel Filho 
10 Andreia do Nascimento e Silva 
12 Celeida Zilves Clemente 
12 Francisco de Assis Andrade 
15 Centro Excursionista Petropolitano 
15 Sérgio Paulo Thess 
17 Carlos Alexandre Soares da Silva 
17 Fabíolla Bezerra Ribeiro 
18 Julia Grazinoli Loureiro 
19 Martha Luiza Vilela Hermann 
20 Fábio Mauricio de Macedo 
20 Raul Thomas Rose Hermann 
24 Alessandra Araújo Marques 
30 Rosalinda Ester Haberfeld 
31 Mirian S. Cacilhas 
31 Sérgio Damasceno Soares 



 O CEP entrou para o Facebook em 1 de dezembro de 2010 e, em menos de um 
ano, já conta com mais de 5.000 amigos!!! E, para receber novos amigos, foi neces-
sária a criação de uma outra página do CEP no Facebook: CEP Petropolitano II. 
 

 Sempre em frente!!! 

ABRIL 

Dia Excursão Guia Classificação 

1 Dedo de Deus (Maria Cebola) Lourenço Fróes Cam. semi-pesada c/ esc. 3º 

6 a 8 Feriado da Semana Santa   

7 Cabeça de Peixe / Evento Parnaso (Limitado) Renato Walter Caminhada pesada 

8 Paredão Excalibur Julian Kronenberger Escalada 3º IV 

14 e 15 ATM 2012 Petrópolis Diretoria do CEP Evento de confraternização 

21 Alto do Ventania Vinícius Caminhada leve 

22 Pico da Tijuca Julian Kronenberger Caminhada leve 

28 Escaladas diversas no Cabeça de Cachorro Fabiano Macedo Graus diversos 

29 Travessia Cobiçado - Ventania Marco Telles Caminhada semi-pesada 

MAIO 

Dia Excursão Guia Classificação 

1 Feriado do Trabalhador   

1 ATM 2012 Rio / Costão do Pão-de-Açúcar Julian Kronenberger Caminhada semi-pesada 

5 Escaladas diversas no Ser (Pedra Comprida) Fabiano Macedo Graus diversos 

6 Escalavrado Julian Kronenberger Caminhada semi-pesada 

12 Sino / São Pedro + Mirante do Inferno Renato Walter Caminhada pesada 

13 Dia das Mães   

19 Travessia Araras - Vale das Videiras Marcelo Garcia Caminhada semi-pesada 

20 Churrasco do CEP Diretoria do CEP Evento de confraternização 

26 CBM 2012 - Aula teórica (Início do CBM) Adriano Fiorini Aula para alunos na SOPEF 

27 CBM 2012 - Seio de Vênus (Aula prática) Corpo de Guias Caminhada leve 

 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! 
 

 Telefone da portaria do parque: (24)2236-0475 

O CEP no Facebook 

Parnaso 

Programação 



O que vai rolar... 
 
Dia 7 de abril 
 

“Dedo de Deus, 100 Anos - 1912-2012” 
 
Evento em comemoração aos 100 anos de conquista do 
Dedo de Deus. 
 
Para maiores informações, consulte a Administração do 
Parnaso de Segunda a Sexta-feira, de 8:00h às 18:00h. 
Telefone: (21)2152-1100 
 

www.icmbio.gov.br/parnaso 

 
De 23 de abril a 1º de maio 
 

1ª Semana Brasileira de Montanhismo 
 
O maior evento do montanhismo brasileiro está sendo 
organizado com o objetivo de honrar o nosso compro-
misso com a ética de montanha e a proteção do meio 
ambiente e organizar o futuro do montanhismo e da es-
calada no Brasil; é a 1ª Semana Brasileira de Monta-
nhismo, a ser realizada na Urca, Rio de Janeiro. 
 

www.semanademontanhismo.com.br 

 
Dia 26 de maio 
 

Curso Básico de Montanhismo 
 
Após os excelentes resultados obtidos com o CBM 
2011, está previsto para do dia 26 de maio de 2012 o i-
nício de mais um Curso Básico de Montanhismo: o CBM 
2012! 
 
Maiores informações na Sede do CEP. 



 

 O mês de abril marca o início da temporada anual das atividades de monta-
nhismo. 
 O evento ATM celebra o montanhismo e os montanhistas, e conta com a 
participação do Centro Excursionista Petropolitano (CEP), da Federação de 
Montanhismo do Estado do Rio de Janeiro (FEMERJ) e de órgãos públicos, tais 
como Instituto Estadual do Ambiente (INEA-RJ), Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio), 
Corpo de Bombeiros, Exército, Escoteiros e outros expositores. 
 O objetivo do evento é promover e divulgar o montanhismo seguro e cons-
ciente na cidade de Petrópolis, que possui diversas e lindas montanhas. 
 

 

Babylook 
R$15,00 

 

Camisa branca 
R$18,00 

 

Camisa azul 
R$20,00 

14 e 15 de abril: ATM 2012 Petrópolis 

Camisas ATM 2012 Petrópolis 



  

 Em 2012, comemoramos os 100 
anos da conquista do Dedo de Deus. 
 A conquista do Dedo de Deus re-
presentou um marco glorioso na his-
tória do montanhismo brasileiro. 
 Liderados pelo ferreiro de Tere-
sópolis José Teixeira Guimarães, os 
irmãos Alexandre, Américo e Acácio 
de Oliveira, juntamente com Raul 
Carneiro, galgaram o gigante de gra-
nito. 
 No dia 3 de abril de 1912, o gru-
po partia para seu memorável feito. 
Com ajuda de pesadas cordas de si-
sal, bambus e ferragens, os diversos 
obstáculos foram, dia após dia, ultra-
passados. Coragem, determinação e 
muita cooperação evidenciaram-se 
como qualidades imprescindíveis pa-
ra subjugar o perigo, o cansaço, o 
frio e as condições adversas com que se defrontavam. Paredões abrup-
tos, chaminés (fendas na rocha) estreitas, passagens sobre abismos, tudo 
foi aos poucos superado, graças ao arrojo e espírito de equipe dos cincos 
companheiros. Finalmente no sétimo dia - 9 de abril de 1912  às 17h - o 
grupo atingia o cume da montanha. Tomados por intensa emoção abraça-
ram-se com alegria e desfraldaram a nossa bandeira, ao mesmo tempo 
em que eram saudados à distância pelos que os acompanhavam de binó-
culos e lunetas. No retorno, foram merecidamente recebidos como verda-
deiros heróis pelo povo de Teresópolis. O caminho idealizado por Teixeira, 
e que mais tarde recebeu o seu próprio nome, constitui, ainda hoje, uma 
importante via de acesso ao cume do imponente penhasco. Nos dias se-
guintes, a notícia do afundamento do Titanic dividiria as atenções do públi-
co da época, que se emocionava com o que estava acontecendo no mun-
do. E a primeira escalada do Dedo de Deus, foi, de fato, uma grande reali-
zação montanhística. 
 Fica aqui a nossa homenagem aos heróicos pioneiros, que em 1912 

venceram indômitos os 1692 metros do Dedo de Deus. 

100 anos da conquista do Dedo de Deus! 



Mais de 100 vias em Ferros / MG 
 

A Região das Escaladas 
 

 O complexo de vias de escalada de Ferros situa-se nas Fazendas Roncador e 
Retiro das Águas, de propriedade do montanhista (detentor de mais de 430 con-
quistas em sua carreira e conquistador da maioria das vias em Ferros) Antonio Car-
los Magalhães (Tonico). 
 As escaladas em Ferros foram iniciadas após a pioneira conquista da via “Iron 
Men” (4º V - 130 metros), pelo Tonico, seu filho Juliano Magalhães e Marcos Leiras, 
em 26 de fevereiro de 2006, na chamada Parede Principal, a qual se tornaria a pare-
de com maior concentração de vias longas do local. 
 Além de relativa proximidade ao centro de Belo Horizonte (aproximadamente 3 
horas de carro), este pólo de escaladas impressiona pelo enorme potencial, com pa-
redes de todos os estilos e tamanhos, apresentando vias longas, curtas, de aderên-
cia, agarras, negativos, fendas, proteções fixas e móveis, graduações das mais sim-
plórias até vias complexas de alta graduação etc. 
 Nos diversos setores da região, é possível fazer escaladas curtas para treinar 
lances sejam atléticos, ou de puro equilíbrio, ou entrar em vias longas, com mais de 
quatro enfiadas de corda, testando assim o psicológico e a resistência do escalador. 
 Além das inúmeras possibilidades de escalada, a região conta com agradável rio 
(Rio Tanque) para banho após as atividades, bem como locais estratégicos de cam-
ping, como as próprias praias à beira rio. 
 Água potável é encontrada em abundância, notadamente ao longo de todo o va-
le do Roncador, que é cortado pelo córrego de mesmo nome, suprindo os excursio-
nistas de água fresca bem próximo às bases. 
 Não se esqueça de levar um bom repelente... Apesar de não apresentar muitos 
mosquitos, é comum esbarrar com pequenos carrapatos pela trilha, por se tratar de 
região com pasto. 

1 - Noite de São João (3º IIIsup - 130m); 2 - Ferro no Judas (5º Vsup - 130m); 3 - Marcado a Ferro (4º V - 180m); 4 - 
Pum Medonho (3º IIIsup - 110m); 5 - CDF (4º IV - 130m); 6 - Hilda Furacão (3º IV - 165m); 7 - Iron Men (4º V - 160m); 8 
- Cordão do Bola Preta (3° IVsup E2 - 130m - Mista); 9 - A Ferro e Fogo (3º IV - 150m); 10 - A Decadência da Bufa (4º 
IVsup E1 - 125m); 11 - Jeca Tatu (3º IVsup - 90m); 

Fonte: Guia de Escaladas 
2012 - Ferros / MG 



 

 No próximo dia 15 de maio, o Centro Excursionista Petropolitano completará 54 
anos. E, para comemorar esta data especial, será realizado, no dia 20 de maio, o tra-
dicional “Churrasco do CEP”. A confraternização acontecerá na Associação Brasileira 
de Ensino Universitário - ABEU, que fica na Estrada da Vargem Grande, nº 5120, no 
bairro Fazenda Inglesa. 
 

 

Convite 
 

Adulto: R$35,00 
Casal: R$60,00 

Criança (6 a 12 anos): R$20,00 
(abaixo de 5 anos não paga) 

 

54º Aniversário do CEP 

Como chegar: 
A partir da Praça Dom Pedro II 

Fonte: 
Google Mapas 

 

Maria Comprida 
 

 As excursões deverão ser solicitadas ao proprietário 
do terreno por onde passa a trilha que leva à Maria Com-
prida, com 72 horas de antecedência. 

 

Jaime Delcueto 
 Telefones: (21)2549-7890, 

(24)2225-0455. Celular: (24)9212-4422 
 

Email: jaymedelcueto@gmail.com 



Há algum tempo... 



Edição Gráfica: Vitorio Cunha 


