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115ª CE: Monjolinho

Atravessamos a ponte do Rio Una, o qual apresenta apenas

Local: Monjolinho

adiante vimos uma capela branca e azul (foto2). Fizemos a

uma estreita faixa de vegetação em ambas as margens. Logo

Percurso: 16,48 km de caminhada

parada para lanche em frente ao Bar do Salgado, fechado

Data: Dom, 04/09 - dia ensolarado

nesse horário. Depois seguimos até o Pesqueiro & Videokê do

Número de participantes: 15

Pinguim. Nesse ponto, pegamos uma estrada de terra à

Saímos do Horto Municipal e pegamos a Av. Bandeirantes,
margeando a Dutra. Atravessamos o túnel, e passamos pelo
Bairro Chácara Silvestre até encontrar a Estrada do Ipiranga.
Passamos em frente ao Depto de Ciências Agrárias da Unitau
e à Estação de Captação e Tratamento de Água (foto1).

esquerda. Nessa região há vários pesqueiros e restaurantes.
Vimos um campo de futebol com o tradicional jogo de domingo.
Passamos por extensos pastos e poucas residências isoladas.
Vimos belas árvores (foto3) no meio do caminho, algumas
servindo de condomínio para os passarinhos joão-de-barro.
Chegamos a um trecho com mais residências, algumas belas
chácaras. Avistamos muitas flores, dentre elas ipês e
primaveras. Fizemos degustação de amora, pois encontramos
alguns pés, todos carregados. Continuamos até encontrar uma
bifurcação, a qual era o caminho a ser seguido, mas
resolvemos seguir em frente até o próximo sítio, que já virou
mais um ponto de parada da nossa caminhada, com água de

foto1

foto2

mina para beber e olhos de boneca floridos para admirar.
Depois, retornamos à bifurcação e prosseguimos pela Estrada
Municipal do Monjolinho. Vimos várias chácaras com pequenos
lagos e hortas. Encontramos mais um campo de futebol,
também com uma partida em andamento. Continuamos até
chegar ao asfalto, onde seguimos à direita até o Bar do Adilson

foto3

foto4

e a Igreja do Bairro Monjolinho (foto4), onde a caminhada foi
encerrada e retornamos de van ao Horto Municipal.

PROGRAMAÇÃO PARA OUTUBRO
OUTUBRO

AVISOS e NOTÍCIAS / EVENTOS:
EVENTOS:

02 – Domingo, 7h
116ª CE: Parque Temático *
Saída: Horto Municipal, Taubaté
Obs: Trazer 1 kg de alimento

- Dia 07 foi realizada a Pesquisa Trilha Pico do Itapeva. Nossos agradecimentos ao guia
João Paulo e demais participantes, que se dedicaram com muito afinco e enfrentaram
muitas dificuldades para que a trilha pudesse ser realizada com sucesso. A primeira
pesquisa foi realizada no Bairro Ribeirão Grande, mas a trilha usual está interditada porque
alguns proprietários estão impedindo o trânsito. Foi percorrida uma trilha alternativa, mas
não estava demarcada e era de difícil passagem, o que inviabilizava esse percurso. Dessa
forma, foi realizada nova pesquisa com outro roteiro, o qual foi seguido no dia da trilha;
- Dia 26 ocorreu a reunião mensal, na qual foram discutidos os eventos anteriores e os
próximos.

02 – Domingo, 10h
TCL: Futebol São Paulo x Flamengo,
Morumbi, São Paulo
04 – Terça, 8h
TCL: Edifício do Banespa, São Paulo
9 – Domingo, 8h
TCL: Voo Livre – Paraglider, Atibaia *

- Show da Esquadrilha da Fumaça: dia 15/10 às 16h, no Aeródromo de São José dos
Campos e dia 22/10 às 11h no Aeródromo de Guaratinguetá. Ver agenda completa em
http://www.esquadrilhadafumaca.com.br/agenda/calendario.html

11 – Terça, 20h
CR: Santuário Nacional de N. S.
Aparecida, Aparecida

continuação
continuação da programação...

23 – Domingo, 5h
53ª TRILHA: Rio Bonito, Cunha *
Nível: leve

* Nota: levar lanche e água

29 – Sábado, 20h
CR: Frei Galvão, Guaratinguetá

31 – Segunda, 20h
Reunião, Sede

Pneus – 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

sinalizado com uma pequena placa redonda, enferrujada, mas

52ª
52ª Trilha: Pico do
do Itapeva

ainda legível. A trilha está bem demarcada e segue a maior
parte do tempo por mata fechada. É estreita, mas parece que é

Local: Pindamonhangaba - SP

percorrida por motos, que inclusive deixaram algumas de suas

Percurso: 8 km de trilha

partes para trás. Desde o início até o final, em alguns pontos

Data: Dom, 25/09 - dia ensolarado/parcialmente nublado

onde a mata se abre, é possível contemplar vista panorâmica

Número de participantes: 29

do Vale do Paraíba. A trilha passa por dentro da APA da Serra

Saímos 1h mais tarde, devido à proximidade do local de início
da trilha e a sua curta duração. Fomos a Tremembé, onde
paramos para tomar o café da manhã. Depois seguimos em
direção ao Bairro das Oliveiras, em Pindamonhangaba. Há
algumas
tradicional

propriedades
apresentação

rurais
e

nesse

trecho.

alongamento,

Depois

começamos

da
a

caminhar pela estrada. Logo alguns pararam, atraídos por um
pé de amora carregado de frutas maduras. Além das amoras,
encontramos pés de frutas popularmente conhecidas como
morangos silvestres, mas parece que na realidade são
framboesas. Continuamos admirando o visual, pequenas casas
nos vales entre os morros. Logo chegamos ao início da trilha,

da Mantiqueira e tem área de mata preservada. Apenas no final
da trilha vemos uma área desmatada, cortada por uma estrada,
mas a vegetação está se recompondo lentamente, inclusive em
volta de uma plantação de pinus, que deve ter sido
abandonada, quando a área foi interditada. Seguimos pela
estrada e paramos para lanchar numa clareira cercada por
araucárias. Prosseguimos e logo avistamos os primeiros sinais
de civilização, há criação de gado e uma casa, a partir da qual
há uma estrada, que é de terra, mas transitável. Logo à frente,
do lado esquerdo, vimos uma pequena cachoeira. Adiante o
primeiro mirante. Pouco depois chegamos ao asfalto. Há um
lago, onde alguns de nosso trilheiros se aventuraram a praticar
a tirolesa. Seguimos para o próximo mirante. Subimos mais um
pouco até o Pico do Itapeva. Há esquilos que, já acostumados
com a presença humana, não são ariscos. É fácil fotografá-los.
Pássaros também aparecem no local. Há várias barracas de
artesanato, malhas e lanches. No topo há mais um mirante,
mas um prédio no meio impede uma visão ampla. Desse modo,
temos dois mirantes com visão parcial. Dos mirantes se tem
uma vista panorâmica de várias cidades do Vale do Paraíba
(foto). É possível reconhecer Aparecida por causa da Basílica e
a partir dela contar os aglomerados urbanos para estimar quais
são as cidades visualizadas. Apesar do grande desnível da
trilha, o grupo andou rápido, o que fez com que concluíssemos
a trilha cedo. Houve a premiação dos atletas exemplares.
Infelizmente havia muito lixo, mesmo no meio da trilha. Assim,
encerramos mais uma trilha da CamEcol.

Dicas para viagens e trilhas
A mochila:
40. Escolha uma mochila confortável e de tamanho e formato adequado ao seu biotipo
e ao período de duração da trilha. Mochilas com alças que deixem as mãos livres são
mais indicadas do que bolsas e sacolas. Verifique as alças, que devem ser
confortáveis e largas para não machucar os ombros;
41. Uma capa para mochila ou uma capa tipo poncho que proteja você e a mochila é
conveniente para proteger da chuva e manter seus itens secos;
42. Acondicione seus pertences dentro de sacos plásticos para garantir que tudo fique
bem seco;

Parabéns aos ANIVERSARIANTES
ANIVERSARIANTES:
02 Marcos Antônio Mendonça
07 Selma Noguti
10 Laura Ribeiro Comucci
19 Mayara Gonçalves Barros
19 Gabriela Pereira Baschetti

EXPEDIENTE

Editor: Lauro Natal Monteiro
Redatora: Nanci Naomi Arai
Revisor: Daniel M. Katsurayama
Tiragem: 100 exemplares

43. É bom pensar em tudo com antecedência, pois produtos de higiene pessoal,
protetor solar, repelentes e remédios costumam ser bem caros em cidades turísticas,
principalmente se for ilha ou local mais isolado;
44. É bom levar tudo o que precisar, principalmente remédios e outros itens que
podem ser mais difíceis de serem encontrados;
45. Quem tem rinite alérgica e toma algum remédio contra alergia, deve levar o
medicamento por precaução, pois uma visita a um museu ou um cobertor numa
pousada pode desencadear uma crise alérgica;
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