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Funcionamento:  
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/cep.centroexcursionistapetropolitano 

@cep_excursionistapetropolitano 

Conselho Editorial 

Letícia Fliess 

Lourenço Fróes 

Nelson Toledo 

Victor Mello 

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. 

Aniversariantes 

Julho 

03 -  Lia Carvalho Haack  

10 -  Leandro Bandeira Borré  

11 -  Odelei Simas  

 Robson Ramos Brand  

12 -  Gunther Dingler  

16 -  Gustavo Pereira Machado  

20 -  Roberto Teixeira Bastos  

 Renan Vieira Hansen  

22 -  Luiz Carlos Gappo  

23 -  Renê Oliveira de Lucena  

24 -  Hugo Luiz Salles de Souza Frinzi  

30 -  Paulo Roberto Martins de Oliveira  

Agosto 

10 - Viviane Gomes de Oliveira  

11 - Carlos Roberto Paiva  

13 - Wanderley Stumpf de Oliveira  

 Dalton Chiarelli dos Santos  

 Leonardo Alves Garrido  

14 - Jeferson Monteiro da Costa  

22 - Almir José Wentrick  

25 - Leonardo da Cunha de Carvalhaes  

28 - Jurandyr Geraldo Mayworm  

31 - Renato Walter Mattos 

Novos no CEP 

Proprietário: 

010 - Adilson Tadeu Vieira Alves  

Contribuinte: 
1421 - Beatriz Freitas Carrilho 

1420 - Caio Ohlweiler Ventura 

1422 - João Arthur Lopes Rodrigues 

1424- Luciane Rocha do Amaral 

1425 - Maisa de Oliveira Pires Rodrigues 

1426 - Nina Claudia Barboza da Silva 

1423 - Paloma Severini Pietre 

http://www.petropolitano.org.br/
mailto:cep@petropolitano.org.br
mailto:comunicacao@petropolitano.org.br
https://www.facebook.com/cep.centroexcursionistapetropolitano/
https://www.instagram.com/cep_excursionistapetropolitano/
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Relato 

AGULHA ITACOLOMI, 70 ANOS DE HISTÓRIA 

Por Diogo Pereira 

E 
m comemoração aos 70 anos da 

conquista da Agulha Itacolomi e 60 

anos do CEP foi organizado por seus 

guias Luiz Cláudio e Adriano Fiorini, 

uma excursão com o objetivo de repetir a sua 

rota original, chamada “Paredão Infernal”.  

A ideia surgiu a partir de uma conversa no 

ano anterior, durante excursão à Coroa do 

Frade, gerando grande interesse entre os 

amigos. No dia 23/07/18, a equipe formada 

por Adriano Fiorini, Diogo Pereira, Fabíola 

Dellaretti, Luiz Claudio Antunes, Ralf Cortês e 

Renan Hansen deu início a trilha às 13:30hs, 

numa árdua subida com mochilas pesadas, 

em meio a mata fechada, estrada e muito 

calor, sendo percorrida em 4 horas até a base 

da escalada. Foi montado o acampamento 

para repouso e descanso em redes, devido ao 

local estar repleto de aranhas no chão, para 

que no dia seguinte se iniciasse a ascensão 

pela antiga rota em rumo a um desafio 

desconhecido.  

No domingo, dia 24 de julho de 2018, a 

equipe acordou e retornou para as encostas 

para contemplar o nascer do sol e se 

preparar para o início da escalada marcada 

para às 8:30h. Começamos a parede com 

bastante musgo e escorridos de água, sendo 

desbravada com grande maestria pelo 

escalador Ralf Cortês, que encarou a missão 

da desconhecida escalada e do artificial com 

proteções fixas que foram instaladas há 

setenta anos, utilizando técnicas antigas com 

chumbo e ácido sulfúrico para fixar a 

proteção na rocha. No decorrer da ascensão, 

foram constatadas proteções em péssimo 

estado, parafusos danificados, proteções 

soltas e estribos quebrados pela ação do 

tempo.  

No colo entre a Pedra Mãe e a Agulha, 

REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONVIDADOS NAS EXCURSÕES DO CEP: 

- Os associados ao CEP terão prioridade na inscrição dentro do limite de participantes 

definido pelo guia/condutor da excursão; 

- Caso haja vagas livres poderão ser aceitos convidados; 

- O guia/condutor deve ser consultado antes sobre a participação de convidados; 

- Após a participação em uma atividade do CEP o participante será convidado a se associar 

ou pagará uma taxa de R$ 30,00 de participação por excursão. 
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chegando no final da primeira cordada, 

foram encontrados materiais da conquista: 

garrafas de ácido sulfúrico, roldanas, estribos 

e cabos de aço, que foram destinadas ao 

acervo do museu do Abrigo Elefante.  

Continuando o artificial, a equipe subiu mais 

duas cordadas, a primeira levemente 

negativa com aproximadamente 40 metros e 

a segunda mais negativa com 25 metros, 

finalizando no platô de mato localizado perto 

do cume e em seguida terminando com uma 

curta chaminé completando a escalada às 

12:30h. 

Chegando ao cume, com um lindo dia de sol 

e incrível visual da Serra dos Órgãos e Baia 

de Guanabara, a equipe comemorou e tirou 

fotos para registrar o feito. Um novo livro de 

cume foi instalado no local e iniciou-se a 

descida do paredão principal até o colo entre 

a Agulha e a pedra Mãe. 

A descida do colo até a base da escalada foi 

feita por rapel em árvores para evitar o uso 

das antigas proteções. Na base a equipe 

organizou os equipamentos e deu 

continuidade a descida pela trilha, 

finalizando a excursão da Agulha Itacolomi às 

18:40h. 

O Paredão Infernal foi conquistado em 12 de 

junho de 1948, depois de 3 árduos anos de 

trabalho. A parede final, levemente negativa, 

foi vencida com a instalação de 95 estribos, 

um cabo de aço de 5/8" e outro de 1/4" que 

servia de corda de segurança. Em seu cume 

foi colocado uma pesada roldana que 

auxiliava no transporte dos participantes. 

Em nome de toda a equipe agradecemos 

todo o comprometimento, amizade, 

companheirismo, boas risadas e os bons 

momentos vividos!! 

Viva a natureza!! Sempre em Frente!! 
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Notícia 

CONQUISTA DA VIA CEP 60 ANOS 

O 
s sócios proprietários Jeferson 

Costa e Antônio Carlos 

Ma g a lh ã es  ( T o n i c o )  e 

Derminda de Souza Barbosa, 

com o auxílio de Nádia Moreira, em 

homenagem aos 60 anos de fundação 

do CEP que se completaram no último 

dia 15 de maio, conquistaram uma nova 

via de escalada no Morro da Reunião em 

Petrópolis no dia 30/06/2018.  

Com classificação de 4 Vsup D1 E1/E2 e 

extensão de 220m, como não poderia 

deixar de ser, esta via foi batizada pelos 

conquistadores com nome de CEP 60 

anos. 

A conquista da via é considerada 

independente, não pertencendo a 

nenhum clube de montanhismo. 
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Notícia 

FESTA DE 60 ANOS DO CEP 

A 
 Diretoria Executiva 

agradece o esforço 

e o incentivo de 

muitos para que 

pudéssemos realizar no 

último dia 26 de maio a festa 

em comemoração aos 60 

anos do nosso CEP – Centro 

Excursionista Petropolitano. 

Cada pessoa que estava 

presente na festa e todos 

aqueles que de longe 

enviaram felicitações, com 

certeza possuem algum 

vínculo com o CEP. São 

sócios, ex-sócios, amigos, 

colaboradores, pessoas que 

fizeram atividades por longos 

ou curtos períodos. E muitos 

que continuam na ativa. 

Com certeza este vínculo traz 

lembranças que marcaram 

m om ent os  s i mp les  e 

especiais na vida de cada 

um. E estas lembranças nos 

remetem aos sentimentos de 

alegria, de amizade, de 

superação, de felicidade... 

Ficamos muito felizes por 

reunir os cepenses e amigos 

e temos a certeza de que 

levaram momentos de alegria 

no coração! 

Acreditamos que todos 

tenham conhecimento da 

história do CEP, mas é 

sempre um prazer relembrar 

nossos passos. 

Essa história teve início em 

15 de maio de 1958 ao ser 

fundado por Lucio de 

Vasconcelos e mais um grupo 

d e t e r m i n a d o  p e l o 

montanhismo, entre eles 

Jesus Bárcia, Fernando 

Coutinho, José Luiz Huss, 

entre outros. 

O CEP teve um período em 

que sua sede era nômade e 

usava salas alugadas no 

centro de Petrópolis. Com 

dedicação do Varanda e do 

Cleverson Cabral, em 29 de 

maio de 1966 foi adquirida a 

atual sede localizada na Rua 

Irmãos D´Ângelo 39 sala 05. 

Isto foi de grande importância 

para que pudéssemos chegar 

aos 60 anos. 

As atividades em Petrópolis e 

Teresópolis foram com o 

passar do tempo se 

expandindo para outras 

paisagens e ambientes em 

regiões brasileiras, nos 

Andes, Montanhas Rochosas, 
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Alpes e até o Himalaia. 

Merece menção especial a 

p r e s e n ç a  d e  v á r i o s 

escaladores petropolitanos 

no topo do Aconcágua a 

6.956 metros, a mais alta 

montanha do hemisfério sul e 

do mundo ocidental. 

Em 1961 integravam o Corpo 

de Guias do CEP, entre 

outros, Alvaro Varanda, 

Cleverson Cabral, Jesus 

Bárcia, Herbert Plato, Luiz 

Carlos Vogel, Paulo Lucio 

(Cuica), Endre de Gyalokay e 

Laércio Klippel. 

A partir da conquista em 

1960 do Paredão Dom Pedro 

II (2º III), no Cobiçado, os 

montanhistas do CEP abriram 

inúmeras vias de escalada de 

vários graus, que atestam o 

alto nível técnico dos 

participantes do CEP. Neste 

particular, merecem destaque 

André Ilha, Antônio Carlos 

Magalhães (Tonico), Jeferson 

Monteiro Costa, Luciano 

B end er ,  L u is  Ja tobá , 

Joãozinho, Luis Cordeiro e 

muitos outros. 

Não nos limitamos à prática 

do montanhismo. Temos 

participado de atividades 

voltadas para a conservação 

da natureza e a difusão dos 

esportes de montanha de 

maneira segura e consciente. 

Podemos destacar na área 

ambiental os nomes de Jesus 

Bárcia (botânico e consultor 

do IBDF), André Silva Ilha 

(fundador do Grupo Ação 

Ecológica) e Reinaldo Haak 

(conselheiro do IBAMA). 

Recentemente o CEP foi 

agraciado pela Câmara 

Municipal de Petrópolis com o 

Prêmio Chico Mendes pelos 

relevantes serviços prestados 

em prol da conservação da 

natureza. 

Não podemos nos esquecer 

d e  Ma n oe l  L o r d e i r o , 



Centro Excursionista Petropolitano 

8 

responsável pela pesquisa e divulgação da 

história do montanhismo no Brasil, e de Paulo 

Poeta e Patrícia Lima, membros do Instituto 

Histórico de Petrópolis. 

Para finalizar, a Diretoria Executiva agradece 

de forma especial as seguintes pessoas: 

- Ao Sebastião Muniz (Tiãozinho), Fernanda 

Tesch, Nelson Toledo, Lourenço Fróes e Átila 

Garrido pelo empenho na organização inicial 

desta confraternização. 

- Ao Adriano Peixoto (Ted) pela cessão de 

espaço adequado para a prática e reciclagem 

dos guias em novas técnicas para o aumento 

da segurança na montanha. 

- Ao Efraim Filho, Léo Carvalhaes, Octávio Leal 

Neto e Alessandro Ernesto pela ajuda na 

confecção das camisas, canecas e banners. 

- Ao André Carvalho pelo belo registro por 

fotos da festa. 

- Ao Laércio Klippel pela apresentação e pelo 

HD com arquivo digital. 

Agradecemos a todos que colaboraram e 

colaboram com o CEP. 

Sempre em frente! 
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N 
ossa sede, que já contava com 

uma pia e um espaço para um 

cafezinho, recebeu a doação de 

canecas e xícaras e a aquisição 

de uma pipoqueira. O espaço vai ficando mais 

aconchegante para os encontros semanais 

das sextas-feiras. A TV foi fixada numa posi-

ção mais centralizada, facilitando assim a 

visualização das apresentações e exibição de 

fotos. Mais melhorias estão por vir. Sempre 

em frente! 

E 
m 21 de junho entramos no inverno, 
estação ideal em nossa região para 
irmos às montanhas. 

Este ano o inverno será especial 
porque os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, 
Júpiter e Saturno estão visíveis (alguns toda a 
noite) a vista desarmada. 

Então é hora de sairmos mais cedo ou atrasar 
um pouco a volta de nossas escaladas e 
caminhadas para apreciar o que o céu nos 
proporciona. 

O grande destaque é para Marte, planeta 
vermelho, que possui este nome pela 
mitologia Romana representando o deus 
romano da guerra e guardião da agricultura”. 
Pela mitologia Grega recebia o nome de Ares, 
também deus da guerra. 

A estrela mais brilhante de Escorpião, 
constelação predominante no céu de outono 
e inverno, recebe a denominação de Alfa de 
Escorpião e o nome de Antares, “ante”´ é um 
prefixo latino que indica oposição a, do 
mesmo significado de contra. Assim, por 
possuir brilho e cor muito semelhante a 
Marte, os antigos designaram a Alfa 
Escorpião como sendo rival de Ares.  

O destaque citado acima é devido a 
aproximação de Marte em relação a órbita da 
Terra e a ocorrência no dia 27 de julho da 
Oposição Marciana com o Sol. Estas duas 
condições farão Marte apresentar grande 
brilho, situação idêntica só ocorrerá daqui 

300 anos. 

Os planetas mais difíceis de serem vistos 
serão Mercúrio, por estar sempre muito 
próximo do horizonte ESTE, pelo seu pequeno 
brilho e pouco tempo que fica visível. 

Saturno um pouco difícil de ser localizado 
pelo pequeno brilho no momento. 

Em compensação, após o pôr do Sol, Vênus 
estará esplendoroso com seu forte brilho 
esbranquiçado. 

No lado inverso (LESTE), também após o pôr 
do Sol, temos Júpiter com brilho muito 
parecido com o de Vênus, porém menos 
intenso. 

E mais tarde (cada dia mais cedo), também 
no lado LESTE (onde o Sol, Lua , estrelas, 
Planetas nascem) aparece o destaque deste 
ano : Marte. Facilmente identificado pelo 
forte brilho avermelhado, não esquecendo 
que na noite da sexta feira dia 27 de julho 
terá o seu ápice de brilho por estar em 
oposição ao Sol e mais próximo da Terra. Isto 
não significa que o mesmo irá chocar-se com 
a Terra ou estará tão grande no céu como 
´´fosse três luas cheias´´. Estas falsas 
notícias costumam aparecer nas mídias 
sociais! Também no dia 27 de julho teremos 
eclipse lunar visível em nossa região. Porém 
ocorrerá no momento do nascer da Lua que 
c o m  c e r t e z a  d i f i c u l t a r á  s e u 
acompanhamento. 

Astronomia 

MARTE SE DESTACA 

Por Paulo Victor 

Notícia 

MELHORIAS NA SEDE 

https://www.dicio.com.br/contra/
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ACONTECEU NO CEP 

CONE DA MACUMBA 

ATM RIO 

ANIVERSÁRIO CEP

PEDRA DA CUCA 

MEU CASTELO 

PALESTRA ORIENTAÇÃO PEDRA ROXA 

RABO DA JAGUATIRICA 
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MORRO DA COVANCA 

OFICINA DE ESCALADA 

PALMARES 

TAPERA DO MORIN 

TRES MARIAS E SANTO ANTÔNIO 

TORRES DE BONSUCESSO 

VENTANIA 

TRAVESSIA  

VENTANIA COBIÇADO 

TORRES DE BONSUCESSO 



 

 

Dia Evento Local Responsável 

01/07 Meu Castelo Petrópolis Paulo Victor 

07/07 Cone da Macumba Petrópolis Adriano Fiorini 

08/07 Torres de Bonsucesso Nova Friburgo Natania Kronemberger 

13/07 Palestra: Orientação Básica Sede do CEP Paulo Victor 

14/07 Palmares Petrópolis Renan Hansen 

15/07 
Cabeça de Cachorro – esca-

ladas diversas 
Petrópolis Jeferson Costa 

21/07 Rabo da Jaguatirica Petrópolis 
Luiz Claudio e Adriano 

Fiorini 

22/07 
Travessia Araras x Vale das 

Videiras 
Petrópolis Fabio Fliess 

22/07 Pedra Roxa - escalada Petrópolis Fabíola 

27/07 
Comemoração aniversarian-

tes do mês 
Sede do CEP   

28/07 Serrote Teresópolis Adriano Fiorini 

29/07 
Mirante da Crista – piqueni-

que 

Mirante da Crista 

Petro-Tere 
Natania Kronemberger 

04/08 Morro das Lages Mangaratiba 
Luiz Antunes/Paulo Vic-

tor/Natania 

05/08 Taquaril Petrópolis Natania Kronemberger 

11/08 Bivaque Paty do Alferes Paulo Victor 

12/08 Três Irmãos do Caxambu Petrópolis Luiz Claudio Antunes 

18/08 Pedra do Retiro Petrópolis Paulo Victor 

19/08 Pedra do Bonet Petrópolis Raul Herman 

31/08 
Comemoração aniversarian-

tes do mês 
Sede do CEP   

 

Programação 


