
P
e

d
ra

 d
o

 R
e

ti
ro

 /
 V

it
o

ri
o

 C
u

n
h
a

 



 

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 ex-
cursionista 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 arqui-
vo, 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 
 
 

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

 

    DEZEMBRO 
 
01 Giovani Paiva Agostini 
03 Anderson de Araújo Ávila Carvalho 
05 Marcelo Luís Garcia 
08 Eduardo Martins 
15 Lucas Cavallari 
16 Hélio Coelho Junior 
17 Bruno Kreischer 
18 João Varanda Filho 
19 Diogo Felipe dos Santos Tobias 
20 Vinícius Kreischer Gomes 
24 Caio Barbosa Freitas 
27 Júlio Cesar Costa de Oliveira 
28 Carlos Eduardo de Andrade Oliveira 
28 Ernesto Jacob Keim 



NOVEMBRO 

DIA EXCURSÃO GUIA CLASSIFICAÇÃO 

2, 3, 4 Ibitipoca Lourenço Froés Caminhadas diversas 

10 Escalavrado Julian Kronenberger Caminhada semipesada 

11 Morro do Cortiço Julian Kronenberger Caminhada leve 

17 Paredão Excalibur Renato Walter Escalada (3º, IV) 

18 Rapel na Cachoeira da Macumba Julian Kronenberger  

24 Pedal + Poço Paraíso (Confirmar) Efraim Filho  

25, 26 Acampamento no Açu Julian Kronenberger Caminhada pesada 

    

DEZEMBRO 

DIA EXCURSÃO GUIA CLASSIFICAÇÃO 

1 Paredão Vogel Marco Telles Escalada (3º) 

2 Tapera do Morin Vinícius Duarte Caminhada leve 

8 Paredão Alcides Costa 
Morro da Reunião - Bonfim 

Julian Kronenberger Escalada (3º, IV SUP) 

9 Paredão Caititu (3º, IV) + Diedro 
Casca de Cobra (5º, V) 

Fabiano Macedo Escalada 

15 Pedra do Retiro Renato Walter Caminhada leve superior 

16 Meu Castelo Julian Kronenberger Caminhada leve 

22 Festa de Natal do CEP - - 

29 Festa de Fim de Ano 
no Macedo’s Bar 

- - 

    

Programação 

 

PARNASO 
 

Excursões, abertura de novas tri-
lhas de caminhada ou novas vias 
de escalada, dentro dos limites do 
parque, deverão ser solicitadas à 
direção, por escrito, conforme deter-
minações, pelo site: 
 

www.icmbio.gov.br/parnaso 
 

No site, você pode, também, com-
prar os seus ingressos antecipada-
mente! 
 

Portaria do parque: (24) 2236-0475 



 

Projeto assegura entrada em área privada que dê acesso a sítio natural público 
 

 Novas propriedades têm dificultado o acesso a sítios naturais. A Câmara 
analisa o Projeto de Lei 4009/12, do deputado Alfredo Sirkis (PV-RJ), que asse-
gura o livre trânsito do cidadão a caminhos ou trilhas em propriedade privada 
que conduzam a montanhas, paredes rochosas, praias, rios, cachoeiras, caver-
nas e outros sítios naturais de grande beleza cênica e interesse para a visita-
ção pública. 
 

 Segundo a proposta, os caminhos poderão ser delimitados pelos proprietá-
rios privados, e os cidadãos não poderão ultrapassar os limites estabelecidos. 
Se houver conflito entre o proprietário privado e os interessados em acessar os 
sítios naturais, o órgão ambiental municipal ou estadual deverá intervir e delimi-
tar as vias de acesso mais adequadas. 
 

 O autor argumenta que o intenso processo de apropriação privada de á-
reas naturais, em particular a constituição de loteamentos e condomínios, vem 
dificultando o acesso dos cidadãos às montanhas e a outros sítios naturais de 
grande interesse público. 
 

 “Recente relatório sobre o acesso de montanhas em Petrópolis, elaborado 
pelo Centro Excursionista Petropolitano, identificou nada menos do que 23 
cumes de montanhas cujo acesso vem sendo dificultado ou impedido em fun-
ção da constituição de condomínios nos vales do município”, diz o deputado. 
 

Tramitação 
 

 O projeto tramita em caráter conclusivo e será examinado pelas comissões 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; e de Constituição e Justiça 
e de Cidadania. 
 

 Amigos, participem da enquete no site abaixo, e ajudem o PL a virar LEI. 
Vamos votar na enquete, caso a enquete não apareça, dê uma atualizada, ou 
recarregada, na página do site que aparecerá. 
 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/TURISMO/426982-PROJETO-ASSEGURA-
ENTRADA-EM-AREA-PRIVADA-QUE-DE-ACESSO-A-SITIO-NATURAL-PUBLICO.html 
 

Arquivo: Beto Oliveira 

Projeto de Lei 4009/12 

 

Maria Comprida 
 

 As 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 
 Telefones: (21)2549-7890, (24)2225-0455. Celular: (24)9212-4422 

 

Email: jaymedelcueto@gmail.com 



Maria Comprida Efraim Filho 

 Durante o fim de semana,  do dia 07 de outubro de 2012,  estivemos na 
Maria Comprida, em Araras e constatamos que a trilha, após a “Passagem dos 
Camelos”, na parte que leva a “Canaleta”, sofreu um deslizamento. 
 Por medidas de segurança, sugerimos que A TRILHA seja interditada até 
uma nova avaliação técnica de um corpo de guias. 
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Sobrou apenas uma estreita passagem que já está se desprendendo da rocha. Ris-
co iminente de queda. Utilizamos cordas fixas para fazer a passagem. Não tem 
bons pontos de ancoragem. 

O deslizamento levou a trilha e está com a face da rocha exposta. Talvez degraus 
de ferro tenham que ser fixados. 



Deste ângulo podemos observar como ficou crí-
tica a passagem que antes era feita por uma tri-
lha. 

Na parte de cima, no final da “Canaleta”, tem 
uma erosão que está se acentuando com o pas-
sar de pessoas. 

ATENÇÃO 
 

A TRILHA DA MARIA COMPRIDA SO-
FREU UM DESLIZAMENTO E, POR ME-
DIDA DE SEGURANÇA, EVITEM A CAMI-
NHADA ATÉ UMA 2ª AVALIAÇÃO. 

PERIGO 
 

O ATRITO PODE CRIAR UMA BORDA 
AFIADA NO MOSQUETÃO. 

NÃO CONFIE EM MOSQUETÕES FIXOS! 

Maria Comprida / Grupo de montanhistas composto de: André, Bruno, o amigo do Bruno (não lembro o 
nome) a Luiza e eu, Efraim. 

Material elaborado por Efraim Filho 
rioadventure@yahoo.com.br 



Há algum tempo... 




