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146ª
46ª CE: Piracuama a Santo Antônio do
Pinhal**
Pinhal**

seguiu pela linha férrea até Santo Antônio do Pinhal. O passeio
de trem, nesse trecho, continua desativado, após acidente
ocorrido em novembro de 2012. A subida suave, mas contínua

Local: Santo Antônio do Pinhal
Percurso: 24 km de van + 14,6 km de caminhada (ida + volta)
Data: Dom, 06/04 - dia ensolarado

margeia, inicialmente, o Rio Piracuama, que corre pelo leito
pedregoso formando corredeiras. Pelo caminho, são avistadas
bicas e alguns cursos d’água cercados de morros com

Número de participantes: 19

vegetação nativa e pontilhados por cogumelos e flores. Foi

A saída ocorreu do Horto Municipal com destino à entrada do
Clube de Campo Piracuama, onde foi iniciada a caminhada que

realizada uma parada para descanso e lanche em uma estação
abandonada apelidada de “Casa dos Morcegos” por ser
habitada por esses animais. No meio do percurso podem ser
avistadas placas de romarias e do Caminho da Fé. A
caminhada

prosseguiu

entre

a

paisagem

montanhosa,

oferecendo belos mirantes da região. Seguiu até a Estação
Eugênio Lefèvre com uma parada no Mirante N. Sra.
Auxiliadora, de onde se descortina uma bela vista do Vale do
Paraíba e foi feita uma foto do grupo. A estação (foto) tem
infraestrutura turística com lojas de artesanato e lanchonete.
Depois dessa pausa, o retorno foi feito pelo mesmo caminho. O
embarque na van ocorreu no mesmo ponto de desembarque,
em frente ao clube. Seguiu-se até o Horto Municipal,
encerrando assim mais uma CE da CamEcol.
** Informações gentilmente cedidas pelo atleta Lauro.

PROGRAMAÇÃO PARA MAIO

AVISOS e NOTÍCIAS:

05 – Domingo, 7h

- Dia 18/04 foi realizada a 10ª CR “Pelos Caminhos da Fé”, com 23 participantes.
Diferentemente da caminhada para Aparecida do dia 12 de outubro, essa caminhada
da Sexta-Feira Santa segue pela estrada velha e durante o dia. Portanto, é uma
caminhada mais aprazível, sem o tráfego pesado da Rodovia Presidente Dutra.
Placas de romarias e do Caminho da Fé demarcavam o percurso, que também era
percorrido por ciclistas. No período da tarde, nossos trilheiros alcançaram a Basílica
de Nossa Senhora Aparecida para acompanhar parte das cerimônias do dia;

147ª CE: Taubaté a Caçapava *
Saída: Horto Municipal, Taubaté
Obs.: Trazer 1 kg de alimento
18 – Domingo, 5h
84ª Trilha: Pedra da Ana Chata, Baú e
Bauzinho, São Bento do Sapucaí *
Nível: leve/médio
24 – Sábado, 13h
TCL: 2° etapa "Os Melhores do
Xadrez"
Local: Casa da Stella
27 – Terça, 20h
Reunião, Sede

- Dia 28/04 foi realizada a reunião mensal, na qual foram discutidos os eventos já
realizados e os do próximo mês.

"Precisando conversar? Nós ouvimos você" - Samaritanos Taubaté, Praça Dr.
Barbosa de Oliveira, s/n, sala 6, no piso superior da Rodoviária Velha, Centro, 141 /
3663-4111, das 15 às 03h. Trabalho orientado pelo CVV (Centro de Valorização da
Vida) http://www.cvv.org.br/

* Nota: levar lanche e água

ALUGA-SE
APARTAMENTO em Ubatuba, na
Praia do Itaguá (próximo ao
Shopping). Tratar com Lauro Natal
(12) 3426-4413 / 99143-9078

Alinhamento – Balanceamento – Freios
Suspensão – Escapamentos – Som
Alarmes – Acessórios em geral
Conversão bi-combustível
Tel.: (12) 3624-3325 / Fax: (12) 3635-2778
Av. Granadeiro Guimarães, 505, Taubaté

MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA
R. Condessa de Vimieiro, 400, Alto do
Cardoso, Pindamonhangaba, 3642-2688

83ª
83ª Trilha: Pedra Chanfrada e Pedra do
Forno***
Forno***

fechada e sombreada com xaxins, bromélias e algumas flores

Local: Gonçalves - MG

pedras, mas, na parte mais íngreme, grampos e um corrimão

Percurso: 100 km de van (ida) + trilha (não medida)
Data: Dom, 27/04 - dia ensolarado

aqui e acolá.

No meio do caminho, puderam ser ouvidos

guinchos de macacos. Houve um trecho de escalaminhada nas
de ferro auxiliaram a subida. Um cruzeiro e uma Capela de
Nossa Senhora de Guadalupe marcam o alto da pedra. Depois

Número de participantes: 32

de apreciar a vista de 360°, que se descortina do topo, para

Partiu-se de Taubaté, com parada para café da manhã em

roteiro. Embarcou-se na van e percorreu-se uma curta

Tremembé. Seguiu-se até a cidade de Gonçalves, onde foram

distância pela estrada até o início da trilha para a Pedra

visitados três pontos turísticos devido aos acessos fáceis e

Chanfrada, que também parte de um restaurante. A pedra

curtos. O primeiro destino foi a Pedra do Forno (foto), cuja trilha

recebe esse nome, pois um dos lados tem um corte oblíquo. A

parte de um restaurante localizado no sopé do morro. Dizem

trilha curta era bastante íngreme, mas não apresentou trechos

que o nome da pedra é devido ao formato semelhante a um

de escalaminhada. Seguiu, primeiro, por pastagem e depois

forno à lenha. O percurso sinalizado, demarcado e limpo iniciou

por

por pastagens com gado, depois passou por uma pinguela com

carregadas de pinhas e esparramavam pinhões pela área. O

cerca de madeira e prosseguiu entre vegetação nativa mais

caminho, aberto, limpo e demarcado, foi fácil de ser percorrido,

algumas cidades da região, foi hora de retornar e continuar o

mata

nativa

com

muitas

araucárias

que

estavam

devido ao tempo seco nos dias que antecederam a trilha.
Descortina-se, lá de cima, uma vista bastante bonita que
abrange cidades da região. O interessante, de ambas as
trilhas, é que uma pedra pode ser avistada do alto da outra. As
pedras do Forno e Chanfrada, junto com a Pedra do Barnabé,
formam as Três Orelhas que dão nome à serra e ao Bairro de
São Sebastião das Três Orelhas. A última atração do dia foi
uma parada na Cachoeira do Simão, localizada bastante
próxima à estrada. Embora estivesse bastante frio, dois
trilheiros corajosos mergulharam em suas águas geladas.
Felizmente foi encontrado pouco lixo nas trilhas. Depois da
parada para o almoço tardio, foi encerrada mais uma trilha da
CamEcol.

*** Informações gentilmente cedidas pelo atleta Lauro.

Dicas de sustentabilidade para se aplicar todos os dias
29. Use uma garrafa térmica com água gelada para evitar abrir a geladeira
constantemente apenas para pegar um copo d’água;
30. Antes de armazenar alimentos na geladeira, deixe-os esfriar naturalmente;
31. Na geladeira, deixe espaço entre os itens para que o ar resfriado circule melhor;
32. Tire produtos congelados com antecedência do freezer em vez de usar o microondas para descongelá-los. Descongele-os, naturalmente, na prateleira mais baixa da
geladeira, de um dia para outro. É ecológico e mais saudável;
33. Evite posicionar a geladeira próxima ao fogão ou em locais diretamente atingidos
pelo sol. Afaste-os das paredes para circular o ar. Não pendure roupas e sapatos para
secar atrás da geladeira;
34. Descongele geladeiras e freezers antigos (sem sistema frost free) periodicamente.
O excesso de gelo diminui a eficácia dos aparelhos. Considere trocar por um novo,
mais econômico;
35. Utilize a capacidade máxima indicada pelo fabricante da lavadora de
roupas/louças. Se usá-las com menor quantidade de roupas/louças, selecione os
modos de menor consumo de água;
36. Depois de lavadas, retire imediatamente as roupas da máquina de lavar e bata-as
antes de pendurá-las no varal, para que fiquem menos amassadas e mais fáceis de
serem passadas;

Parabéns aos ANIVERSARIANTES
ANIVERSARIANTES:

01 - Francisco Alves Baptista
04 - Ednéia Aparecida de Castro
04 - João Paulo Antunes
14 - Jeferson Ferreira
17 - Karina Thiele dos Santos
18 - Edilson Ferraz Araujo
19 - Daniel Massaru Katsurayama
19 - Veronica Marina de Almeida Pereira
24 - Vivian Zilei Narciso
27 - Antonio Donizeti Cardoso
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