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156ª
56ª CE: Cachoeira do Funil **
Local: Natividade da Serra
Percurso: 60 km de carro (ida) + 9,4 km de caminhada (total)
Data: Dom, 01/02 - dia ensolarado

Em uma grande área de pastagem, o grupo encontrou uma
boiada que passava pela porteira. À frente, o belo Rio
Paraibuna já era visível. Depois de adentrar a mata mais
preservada por uma trilha bem estreita, alcançou-se o rio, no
qual afloravam grandes pedras. Um grupo de crianças

Número de participantes: 18

aproveitava o dia para brincar e pescar no local. Continuando a

O grupo partiu do Horto Municipal e fez uma parada para o
café da manhã. Depois, prosseguiu até o Bairro Dias, em
Natividade da Serra, onde foi iniciada a caminhada pela
estrada de terra, margeando pastagens que logo foram
substituídas por plantações de eucaliptos e alguns brejos
tomados por taboa. A estrada estreita era emoldurada com
eucaliptos inclinados que compunham um belo corredor verde.

beirar o rio, foram vistas algumas praias até alcançar a Praia
do Funil, uma linda praia de areias claras às margens do Rio
Paraibuna. Muitas pedras dos mais variados formatos e
tamanhos (foto), pontilhadas por arbustos floridos, formam
corredeiras que se sucedem até a Cachoeira do Funil. O nome
se deve ao formato singular do rio, no qual as pedras, de
ambos os lados, vão se fechando até formar uma passagem
estreita pela qual a água desce, como se estivesse em um
funil. Porém esse efeito é mais perceptível com um volume
menor de água. Após a pausa para lanche e banho, o grupo
seguiu sobre as pedras e depois por uma trilha em mata
fechada. Depois de transpor cercas de arame farpado, porteira
e pasto, alcançou-se uma bela árvore coberta de bromélias e
inclinada sobre o rio. À frente, destacava-se uma singela casa
com uma plantação de abóboras. Nesse local, o rio
apresentava uma curva em formato de ferradura, visível do alto
do morro. Desse ponto em diante, percorreu-se uma estrada de
terra até voltar ao ponto inicial da caminhada. Enfim, foi
realizado o retorno a Taubaté encerrando mais uma CE da
CamEcol.
** Informações gentilmente cedidas pelo Lauro e Darneli.

PROGRAMAÇÃO PARA MARÇO

AVISOS e NOTÍCIAS:

01 – Domingo, 7h
157ª CE: Cachoeira do Doutorzinho,
Caçapava *
Saída: Horto Municipal, Taubaté
Obs.: Trazer 1 kg de alimento

- Os treinos para a 11ª CR “Pelos Caminhos da Fé” ocorrem diariamente às 19h30min
na Praça Santa Terezinha;
- Dia 08/02, foi realizada uma pesquisa, Sertões de Taubaté, mas não será incluída na
programação, pois não se trata de uma caminhada/trilha, é mais um passeio;
- Dia 23/02 foi realizada a reunião mensal, na qual foram discutidos os eventos já
realizados e os do próximo mês.

14 – Sábado, 13h30
TCL: 1° etapa "Os Melhores do
Xadrez"
Local: Casa da Stella
22 – Domingo, 5h
95ª Trilha: Vale Encantado,
Guaratinguetá *
Nível: Leve
23 – Segunda, 20h
Reunião, Sede
* Nota: levar lanche e água

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, (12)
3642-2688

ALUGA-SE - APARTAMENTO em Ubatuba, na Praia do Itaguá (próximo ao
Shopping). Tratar com Lauro Natal (12) 3426-4413 / 99143-9078 / 99209-1818

94ª
94ª Trilha: Sete Praias

Passamos por uma pequena fonte de água, dentre as várias,

Local: Ubatuba

Fontes, mas esse denominação já pertence a outra trilha. Esse

no meio do caminho. A trilha poderia até se chamar Sete

Percurso: 117 Km de van (ida) + 9,5 Km de trilha (total)

trecho à beira-mar fornece um lindo visual da costa e das

Data: Dom, 22/03 – dia ensolarado

praias “urbanas” Lagoinha e suas vizinhas. A próxima é a Praia

Número de participantes: 15
Provavelmente

devido

ao

do Bonete que estava mais movimentada devido à presença de
longo

período

chuvoso

que

antecedeu a trilha, houve a participação de apenas uma van
nessa trilha que costuma lotar facilmente três vans. Porém, o
dia plenamente ensolarado não decepcionou os trilheiros
perseverantes. Como usual foi feita a parada para o café da
manhã em Ubatuba. Prosseguindo viagem, seguimos até um
condomínio na Praia da Lagoinha. Depois da concentração
inicial, na qual foi realizada a apresentação e o alongamento,
seguimos em direção à praia por um caminho que desemboca
no início da trilha, já na outra margem do rio (foto), o que nos
poupa de atravessá-lo. A trilha demarcada e sombreada
margeia a costa e fornece lindos vislumbres do mar. Cruzamos
uma sucessão de praias, começando pela pequena e deserta
Praia do Oeste ou Cruzada e depois a Praia do Peres.

uma escuna de passeio. Em seguida, alcançamos a Praia
Grande do Bonete, mais extensa, com larga faixa de areia fofa,
abricoeiros e um vilarejo. A trilha, até então plana e
sombreada, tornou-se mais íngreme com trechos sob sol a
pino, devido à vegetação de menor porte. No entanto, todo o
esforço é recompensado quando um visual de tirar fôlego se
abre diante de nós: a imensidão do mar azul, pontilhado por
pequenas ilhas e pelas praias Cedro do Sul e Deserto***.
Essas pequenas, desertas e encantadoras praias de águas
límpidas são cercadas por muitas pedras de ambos os lados,
onde é comum avistar tartarugas. Bicas d'água e uma área sob
um bambuzal eram aproveitadas por campistas. Depois da
pausa para contemplação, lanche e banho, continuamos a
trilha por algumas subidas e descidas íngremes dentro da
mata, mais longe da costeira, a qual volta a ser vislumbrada
nas proximidades do Costão da Fortaleza. As belas formações
rochosas são usadas para a prática de boulder. É possível
avistar a Praia Fortaleza e, em frente, a Praia do Lázaro e
vizinhas. Tiramos a tradicional foto do grupo. De volta à trilha,
seguimos até a Praia da Fortaleza, ponto final da trilha.
Infelizmente, foi encontrado bastante lixo no percurso e a
premiação dos Atletas Exemplares ocorreu na padaria, onde
paramos para um lanche. O retorno a Taubaté foi bastante
tranquilo e assim foi encerrada mais uma trilha da CamEcol.
*** Nomes das praias sofrem variações conforme a bibliografia
consultada, portanto não se garante a denominação correta.
Alguns se referem a essas praias como Praia do Deserto e
Prainha do Deserto.

Natureza e Meio Ambiente
Nas nossas trilhas, visitamos algumas unidades do Instituto Chico Mendes de

ANIVERSARIANTES
Parabéns aos ANIVERSARIANTE
S:

autarquias vinculadas ao Ministério do Meio Ambiente. Enquanto o IBAMA é

09 - Valéria dos Santos
14 - Sérgio Kazuo Saiki
18 - João Antunes de Oliveira
19 - Naira Joana de Paula Simões
21 - Milton Koiti Akiyama
25 - Rodrigo Sales Barbosa
26 - Cristiane Peres Barreto
30 - Lívia Pinheiro Chagas da Cunha
31 - Felipe Gustavo Pereira

responsável pela fiscalização e licenciamento ambiental em âmbito federal, o ICMBio

EXPEDIENTE

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O que é o ICMBio? Para responder a essa
questão, começaremos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA), que foi criado em 1989, com a missão de executar toda
a política ambiental brasileira, incluindo a gestão das unidades de conservação (UC).
Entretanto, em 2007, os setores do IBAMA responsáveis pela gestão das UCs foram
separados do órgão, dando origem ao ICMBio. Tanto o IBAMA quanto o ICMBio são

é responsável pela gestão das UCs federais atuando também na fiscalização e
licenciamento apenas dentro destes territórios.
Fonte:

http://www.icmbio.gov.br/cairucu/quem-somos/perguntas-frequentes/20-

perguntas-frequentes/73-qual-a-diferenca-entre-ibama-e-icmbio.html
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"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/

