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158ª
58ª CE: Piracuama a Santo Antônio do
Pinhal**
Pinhal**

Piracuama, onde foi iniciada a caminhada que seguiu pela linha
férrea até Santo Antônio do Pinhal. O passeio de trem, nesse
trecho, continua desativado. A subida suave, mas contínua
margeia, inicialmente, o Rio Piracuama, que corre pelo leito

Local: Santo Antônio do Pinhal
Percurso: 24 km de van + 14,6 km de caminhada (ida + volta)
Data: Dom, 05/04 - dia ensolarado/chuvoso

pedregoso formando corredeiras. Pelo caminho, são avistadas
bicas e alguns cursos d’água cercados de morros com
vegetação nativa e pontilhados por flores como manacás da

Número de participantes: 09

serra. Foi realizada uma parada para descanso e lanche em

Com um belo dia ensolarado, a saída ocorreu do Horto

uma estação abandonada que está cada vez mais destruída,

Municipal com destino à entrada do Clube de Campo

infelizmente. 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. Ao longe já era possível avistar o Mirante N. Sra.
Auxiliadora repleto de turistas (foto). Seguiu-se até a Estação
Eugênio Lefèvre com uma parada no mirante que já estava
vazio, nesse momento. Depois de admirar a bela vista que se
descortina do Vale do Paraíba, foi hora de visitar a
infraestrutura turística da estação com lojas de artesanato,
lanchonete e jardins com hortênsias. Depois dessa pausa, o
retorno foi feito pelo mesmo caminho, sob chuva. 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:

03 – Domingo, 7h

- Dia 03/04 foi realizada a 11ª CR “Pelos Caminhos da Fé”, com 29 participantes que
completaram a caminhada e alcançaram a Basílica de Nossa Senhora Aparecida;

159ª CE: Taubaté a Caçapava Velha *
Saída: Horto Municipal, Taubaté
Obs.: Trazer 1 kg de alimento

- Dia 27/04 foi realizada a reunião mensal, na qual foram discutidos os eventos já
realizados e os do próximo mês.

17 – Domingo, 5h
97ª Trilha: Pico do Baepi, Ilhabela *
Nível: leve/difícil
18 – Terça, 20h
Reunião, Sede
23 – Sábado, 13h30
TCL: 1° etapa "Os Melhores do
Xadrez"
Local: Casa da Stella

"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

96ª
96ª Trilha: Rio Bonito

por dentro de mata fechada. A trilha é demarcada e sinalizada

Local: Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo Cunha

podem ser admiradas durante o percurso, mas não avistamos

com placas que marcam a distância percorrida. Fauna e flora

Percurso: 120 km de van (ida) + 7,6 km de trilha (total)

nenhum animal, vimos apenas pegadas de anta e ouvimos

Data: Dom, 21/04 - dia ensolarado

cantos de pássaros. Segundo relato do guia, uma família de

Número de participantes: 27

porcos do mato foi avistada nas proximidades da sede durante

Partimos de Taubaté com destino ao centro de Cunha, onde foi
realizada a parada para o café e avistamos o pequeno e
charmoso centro histórico da cidade. De volta à rodovia,
prosseguimos até o acesso para a Estrada Municipal do
Paraibuna.

Durante

o

percurso,

despontam

araucárias,

manacás da serra e hortênsias, mas há algumas plantações de
eucaliptos, infelizmente. Sucedem-se sítios e fazendas, alguns
com casas antigas e bonitas, além de capelinhas, pousadas,
restaurantes e lojas de doces e artesanato que mostram a
vocação turística do local. A bela Cachoeira do Paraibuna pôde
ser avistada à beira da estrada. No Parque Estadual da Serra
do Mar, visitamos o Centro de Visitantes que conta com um
pequeno

museu.

Após

a

tradicional

apresentação

e

alongamento, partimos com os guias do parque pela Trilha Rio
Bonito que é circular e sombreada, pois segue a maior parte

a manhã. Cruzamos o Rio Bonito de águas límpidas e
cristalinas que forma corredeiras e pequenas cachoeiras.
Seguimos até a Cachoeira da Laje, primeiramente curtindo o
visual do alto da queda, onde o rio forma um poço pontilhado
por pedras que parecem pequenas ilhas e ladeado por árvores
cobertas de bromélias e que se inclinam sobre o rio compondo
um belo cenário (foto). Descemos até a base da cachoeira, que
forma uma extensa piscina delimitada naturalmente por um
aglomerado de pedras. Mesmo com o dia ensolarado,
eventualmente uma neblina descia encobrindo parcialmente a
paisagem, conferindo ainda mais charme ao local. Depois da
pausa para descanso, lanche e banho, prosseguimos pela
trilha até alcançar uma estrada que nos conduziu até a sede do
parque. Seguimos até o início da Trilha Rio Paraibuna. Na
entrada, vemos várias cachoeiras e poços para banho que
compõem uma bela paisagem e propiciam um local agradável
para passar o dia. Nas proximidades há um lindo caramanchão
de madeira com primaveras floridas e várias mesas e bancos
para um agradável piquenique à sombra das árvores e ao som
das quedas d’água. Alguns trilheiros resolveram fazer essa
trilha que é curta, autoguiada e interpretativa. Durante o
percurso, há placas indicando os atrativos e as espécies
nativas.

Também

é

uma

trilha

circular

que

segue,

primeiramente, pela margem esquerda do Rio Paraibuna e
depois por dentro da mata. Depois da(s) trilha(s), voltamos ao
centro de Cunha, onde ocorria a Festa do Pinhão. Apesar do
tempo escasso, pudemos apreciar um pouco da festa,
saboreando os quitutes à base de pinhão ao som de música
regional. Depois do dia bem aproveitado, retornamos a
Taubaté, encerrando mais uma trilha da Camecol.

Natureza e Meio Ambiente
Há dois tipos de UC: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável.
Nas Unidades de Proteção Integral, a proteção da natureza é o principal objetivo
dessas unidades, por isso as regras e normas são mais restritivas. Nesse grupo é
permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais; ou seja, aquele que não
envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais como recreação em contato
com a natureza, turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação
ambiental, entre outras. As categorias de proteção integral são: estação ecológica,
reserva biológica, parque, monumento natural e refúgio de vida silvestre. As Unidades
de Uso Sustentável visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável
dos recursos naturais, sendo permitidas atividades que envolvam coleta e uso dos
recursos naturais, desde que a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos
processos ecológicos esteja assegurada. As categorias de uso sustentável são: área
de relevante interesse ecológico, floresta nacional, reserva de fauna, reserva de
desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, área de proteção ambiental (APA) e
reserva particular do patrimônio natural (RPPN).
Fonte: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/o-que-sao

ANIVERSARIANTES
Parabéns aos ANIVERSARIANTE
S:

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 M. de Almeida Pereira
24 - Vivian Zilei Narciso
27 - Antonio Donizeti Cardoso
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