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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....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, 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 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 res-
ponsabiliza 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 
 

    Janeiro  
07 Alexandre Berner  
06 Alexandre José Macacchero da Motta  
16 Alfredo Eccard  
07 Aline Chaves Moebus  
02 Anderson Medeiros Valente  
11 Claudia Moré de Lima  
23 Claudio José Pereira Antonio  
28 Cleverson Cabral  
12 Fabíola de Paulla Capela Almeida  
09 Flávia Paiva Agostini  
23 Igor Machado de Carvalho Monteiro  
29 Jayme Pitaluga Filho  
20 Jonas Antonio Albuquerque de Carvalho  
26 Jorge Luis Monteiro Barillo  
30 José Luiz Schissler Filho  
17 Josiane Pereira da Silva  
29 Luiz Carlos Gomes  
23 Luiz Carlos Vogel  
05 Marcone Esteves Guimarães  
15 Mário Olivetti  
11 Miguel Garcia Cervera  
19 Paulo Affonso Machado Avilla  
29 Ricardo Serrano Gomes da Silva  
23 Rodrigo Valero  
19 Ronaldo de Oliveira  
29 Salomyth Fernandes  

   Fevereiro 
01 Luciana Quaresma Oliveira 
05 Veronica Werneck 
06 Roberta Lopes 
07 Julian Kronenberger 
09 Antônio Carlos Magalhães 
09 Wellington Lopes de Medeiros 
11 Edgard Echternacht 
13 Amilton José Barcellos 
15 Caio Montoya Antunes 
15 José Antônio Teixeira 
15 Tadeu Mesquita Frinzi 
16 André Tomas Vilela Hermann 
17 Carlos Alberto Loredo de Araujo 
17 Jair Antônio Amaral 
18 Nádia Santos Martins 
19 Renato Lins 
21 Eduardo Luiz de Andrade Viveiros 
22 Rosemere Bastos Marchesini 
26 Bernardo Bartolo Bellucco 



O CEP no Facebook 

 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 necessária a criação de 

uma outra página do CEP no Facebook: CEP Petropolitano II. 

 

 Sempre em frente!!! 

Janeiro 

Dia Excursão Guia Classificação 

19 Três Pedras Jaci Corrêa Caminhada Leve 

20 Pico da Tijuca Julian Kronenberger  Caminhada Leve 

26 Paredão Quarup  Renato Walter 2º, III, C.  

27 Pedra do Cortiço Marco Telles Caminhada Leve 

    

    

    
Fevereiro 

Dia Excursão Guia Classificação 

2 Descida da Serra Velha / Caminho 

das Pedras  

Frederico Fadini  Caminhada Leve 

3 Morro do Boné Marco Telles Caminhada Leve 

9 Paredão Vogel Renato Walter 2º, III, C.  

10 Carnaval   

16 Revolta das Lacas Renato Walter 3º, IV.  

17 Pedalada Volta Estrada das Arcas Adriano Peixoto Semi pesada 

 Cachoeira da Macumba Julian Kronenberger  Rapel 

23 Escalavrado (CBM 2012 ) Renato Walter Semi pesada c/1º. 

24 Ibitipoca Julian Kronenberger  Caminhadas diversas 

    

    

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! 
 

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

Programação 



 A Federação Francesa de Montanhismo e Escalada comunicou no dia 14 de 

dezembro de 2012 a morte de Maurice Herzog. O francês participou da primeira 

expedição a escalar uma montanha de mais de 8 mil metros, o Annapurna 

(8.091m), no Himalaia. 

 Junto com Louis Lachenal, Maurice Herzog atingiu o topo do Annapurna em 3 

de junho de 1950. Na expedição também participaram os montanhistas Lionel Ter-

ray, Gaston Rébuffat, Marcel Schatz, Jean Couzy, Marcel Ichac, Jacques Oudot e 

Francis de Noyelle. 

 Herzog foi prefeito da cidade de Chamonix entre 1968 e 1977, membro do 

Comitê Olímpico Internacional durante o período 1970 e 1995, além de ter sido se-

cretário de Estado de Juventude e Esporte (com grau ministerial) sob a presidência 

de Charles de Gaulle. 

Herzog após a expedição 

ao Annapurna, em 1950. 

Morre Maurice Herzog 



   Entre os dias 29/12/12 e 01/01/13 tivemos a nossa última e primeira Ibitipoca do ano ! Uma 

galera muito animada e unida, ainda que hospedados em pousadas diferentes. Raul, Gilza, An-

dré, Pedro, Tatiane, Rodolfo e eu ficamos no Chalé Alphaville, enquanto que o Lourenço, Ho-

rácio, Adriano e Manu ficaram no centro de Conceição do Ibitipoca. Ainda havia um terceiro 

grupo instalado em Lima Duarte, formado pelo André, Roberta e Ana Luíza. Já no dia 30/12 

fizemos a Janela do Céu via Monjolinho, por dentro do rio. Na Janela do Céu o parque insta-

lou alguns mirantes de madeira (como já havia feito no caminho da Ponte de Pedra) para segu-

rança dos caminhantes. Retornamos pela Lombada seguindo uma tempestade elétrica que, gra-

ças ao vento forte, não chegamos a alcançar. A noite fizemos um churrasco de confraternização 

debaixo da tempestade que havíamos conseguido evitar durante toda a caminhada. 

 

   No dia seguinte, véspera de ano novo, fomos até o Morro do Pião passando pelo Monjolinho 

e pela Gruta dos Viajantes. Esta foi a segunda montanha do Rodolfo, que já está com 03 anos 

de idade. No retorno, Tatiane, Rodolfo e eu descemos direto até o Centro de Visitantes, en-

quanto que o restante do grupo esticou até a Cachoeira dos Macacos. A noite fizemos outro 

churrasco de confraternização, sendo que, desta vez, para comemorar o ano novo. 

 

   No primeiro dia do ano, para variar, fizemos o enterro dos ossos com as sobras dos churras-

cos anteriores. O que sobrou ainda dava para fazer o enterro do enterro dos ossos. A explicação 

é que o cálculo da quantidade de carne havia sido feita pelo Tchassa e Lourenço, ou seja, por 

dois vegetarianos (sim, o Lourenço agora virou vegetariano). Fica nosso agradecimento ao A-

delvo, gerente do Chalé Alphaville, que não criou qualquer embaraço para que realizássemos 

nossas confraternizações em sua pousada, ainda que metade do grupo estivesse hospedado em 

outras pousadas da região. 

 

Feliz Ano Novo e Sempre e Frente !                                                                      Renato Walter 

Ano Novo em Ibitipoca. 



Criação da APA do Alto Iguaçu 
 

 Foi assinado no dia 15 de janeiro, pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, o decreto de 

criação da APA do Alto Iguaçu, com 22.109 hectares, englobando áreas dos municípios de Du-

que de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo. 

 

 A nova APA tem importância para conservação da biodiversidade local e serve como bol-

são de amortecimento das atividades humanas sobre a espetacular Reserva Biológica do Tin-

guá (federal), mas a sua principal função é impedir ocupações em áreas alagáveis, na bacia do 

Rio Iguaçu, que, se impermeabilizada com construções, agravaria o problema de inundações 

em partes da Baixada Fluminense. 

 

 Nos dias 21 e 28 de fevereiro será realizada a consulta pública para a criação do Parque 

Estadual da Medanha, no maciço do Gericinó-Mendanha (Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Mes-

quita e Nilópolis), local onde se destaca um vulcão extinto, além de mata em excelente estado 

de conservação. 

A Decathlon Abre Unidade na Barra da Tijuca. 

 

A multinacional francesa de artigos esportivos Decathlon abriu filial na Barra da Tijuca, Zona 

Oeste do Rio de Janeiro. A nova unidade será a maior loja da rede no Brasil, com 5 mil metros 

quadrados de área de vendas, e contemplará produtos destinados a 55 modalidades esportivas 

diferentes. 

A decathlon é fabricante dos produtos Quechua, específicos para a prática do montanhismo e 

muito utilizados pela ótima relação custo-benefício. 

Toma Posse a Nova Diretoria do CEP. 

Em janeiro tomou posse a nova diretoria do Centro Excursionista Petropolitano, que irá 

encarar o desafio durante o biênio 2013/2014. O novo grupo conta com antigos associados, 

mas trouxe sangue novo para os próximos desafios que virão. A presidência continua sob a res-

ponsabilidade de Renato Walter, que aceitou continuar por mais dois anos. A Diretoria de Pa-

trimônio ficou com o Julian “Tchassa” Kronenberger, que agora aceitou participar oficialmente 

da diretoria. Pedro Hermann é o “sangue novo” que assumiu a Diretoria Administrativa e Fi-

nanceira – um ótimo desafio para um jovem. A Diretoria Técnica está a cargo de Marco Telles 

e a Diretoria de Comunicação com Frederico Fadini. Desejamos sucesso à turma. 



Há algum tempo... 

Em janeiro de 1960 os cepenses aproveitaram o verão para realizar a descida do Véu da Noiva 

pelo rio. 



Maria Comprida 
 

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

 

Jaime Delcueto 
 Telefones: (21)2549-7890, 

(24)2225-0455. Celular: (24)9212-4422 
Email: jaymedelcueto@gmail.com 


