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163ª
63ª CE: Leite ao Pé da Vaca *

Prosseguiu-se pelo túnel e pelo Bairro Chácara Silvestre.

Local: de Taubaté a Pindamonhangaba

próximos pontos de referência foram o Departamento de

Passou-se pela Igreja Frei Galvão, em construção. Os
Ciências Agrárias da Unitau, a Estação de Captação e

Percurso: 18 km de caminhada

Tratamento de Água e a Igreja dos Remédios. Amoreiras

Data: Dom, 06/09 - dia parcialmente nublado

carregadas de frutos marcaram uma das várias paradas

Número de participantes: 07

“gastronômicas” dessa CE. Mais uma parada ocorreu em um

A caminhada partiu do Horto Municipal, seguindo pela Avenida

pequeno bar no percurso. Depois de caminhar por estradas

Bandeirantes,

asfaltadas, chegou a hora de seguir pela estreita estrada de

margeando

a

Rodovia

Presidente

Dutra.

terra, em estado de conservação razoável. Na aprazível área
rural, foram vistas várias propriedades e pastagens para
criação de gado e cavalos. A próxima parada foi no Pesk Pag
do Vale Oriental, que é um pesqueiro com vários tanques e
uma bela área florida. Alguns aproveitaram para saborear
pastéis. Continuando o trajeto, passou-se pela Capela Sagrado
Coração de Jesus e pelo Restaurante do Paizão. Esse trecho
da estrada é ladeado por eucaliptos, apresentando alguns ipês
floridos (foto). O destino final foi o Restaurante Leite ao Pé da
Vaca, onde foi feita a parada para almoço. Nesse local, os
trilheiros foram resgatados pela van que foi contratada para
facilitar o retorno até o Horto Municipal. Dessa forma, foi
encerrada mais uma CE da CamEcol.
* Informações gentilmente cedidas pelo atleta Lauro
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AVISOS e NOTÍCIAS:

04 – Domingo, 7h
164ª CE: Cachoeira do Caipira **
Saída: Horto Municipal, Taubaté
Obs.: Trazer 1 kg de alimento

- Dia 21/09 ocorreu a reunião mensal, na qual foram discutidos os eventos anteriores
e os próximos.

11 – Domingo, 20h
35ª CR: Santuário Nacional de N. S.
Aparecida, Aparecida
Saída: Rodoviária Nova

OdontoVale - Um novo conceito em Clínica Popular
Atendimento com a qualidade de um consultório particular com preços de
convênio. Rodoviária Velha de Taubaté, loja 29, Segunda a Sexta das 9h às 12h e
das 14h às 19h, Sábado das 9h às 13h, (12) 3622-7592 / 99127-4977

25 – Domingo, 5h
102ª Trilha: Cachoeira Santo Isidro,
São José do Barreiro **
Nível: leve / média
26 – Segunda, 20h
Reunião, Sede
** Nota: levar lanche e água

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

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 (Vivo)
/ 99209-1818 (Claro)

"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/

101ª
101ª Trilha: Cachoeira dos Padres

cruzamos mata fechada e/ou trechos desafiadores e o percurso

Local: Virgínia - MG

Prosseguindo

Percurso: 126 km de van (ida) + 12,5 km de trilha (ida e volta)

equivocadamente passamos direto por uma das bifurcações

Data: Dom, 20/09 - dia ensolarado

pela qual deveríamos seguir. Corrigido o lapso, retornamos ao

Número de participantes: 29

caminho

Foi dia de trilha inédita da CamEcol, na bela área rural entre
Marmelópolis e Virgínia, nas proximidades dos imponentes
Pico dos Marins e Pico do Itaguaré. Primeiramente, paramos
na singela cidade de Delfim Moreira, onde saboreamos um
café da manhã com o biscoito “Rei do Gado”, um dos quitutes
da culinária local. No centro, uma placa informativa com um
Mapa Estrada Real atesta que estamos na maior rota turística
do país, criada em meados do século 17 para o trânsito de
ouro e diamantes de Minas Gerais ao Rio de Janeiro.
Prosseguimos até Marmelópolis, onde desembarcamos das
vans no início da estrada de terra. Fizemos a usual
concentração, na qual foram dadas as orientações gerais.
Diferentemente de nossas trilhas tradicionais, dessa vez não

pela estrada rural assemelhou-se mais ao de uma CE.
pela

correto

estrada

margeado

que

por

conduz

vegetação

a

Virgínia,

típica

como

araucárias e marmeleiros. Estes já tiveram sua posição de
destaque na década de 60, quando havia mais de 2 milhões de
pés de marmelo no estado, sendo 600 mil apenas no Distrito
de Queimada, de Delfim Moreira, que foi desmembrado para a
instalação do município de Marmelópolis. Em conjunto com as
plantações, várias fábricas de marmelada se estabeleceram na
localidade, mas infelizmente a produção entrou em decadência
nas décadas seguintes. Cercados por montanhas com
pastagens e vegetação nativa, fomos saudados com rebanho
de vacas, charretes, cavaleiros, latões de leite, pequenas
capelas e tantos outros aspectos bucólicos da região.
Continuando a caminhada, passamos por uma provável oficina,
apelidada por nossos trilheiros de “Cemitério de Fuscas”,
devido à presença de vários desses veículos. Em alguns
trechos, a estrada margeia o Rio Lourenço Velho que forma a
Cachoeira dos Padres, localizada em propriedade particular, no
Sítio Cachoeirão, na divisa entre Marmelópolis e Virgínia. No
local, funciona um pesqueiro, restaurante e pousada, onde
flores e placas com citações de trechos de música de Gilberto
Gil e de Ari Barroso deixam o ambiente ainda mais agradável.
Ao longo do rio, sucedem-se belas corredeiras, agradáveis
piscinas naturais para banho e algumas quedas imponentes
em meio à vegetação exuberante (foto). Excepcionalmente,
não tivemos o Projeto Atleta Exemplar, mas isso não impediu
que nossos trilheiros recolhessem o lixo ao longo do trajeto
percorrido. Depois de tirarmos a tradicional foto do grupo,
retornamos a nossa cidade, concluindo mais uma trilha do
Grupo CamEcol.

Natureza e Meio Ambiente
Continuando a apresentar algumas das UC do ICMBio, saímos do domínio visitado
pela CamEcol e descrevemos outras UC espalhadas pelo nosso extenso e belo país.
O Parque Nacional do Jaú, localizado entre os municípios de Novo Airão e Barcelos,
no estado do Amazonas, protege uma das maiores extensões de florestas tropicais
úmidas contínuas do mundo. Destaca-se por ser o único parque do Brasil que protege
praticamente a totalidade da bacia hidrográfica de um rio de águas pretas, o rio Jaú. O
parque está assentado tanto sobre formações geológicas antigas de 100 a mais de
500 milhões de anos, bem como sobre formações geologicamente mais recentes de
cerca de dois a seis milhões de anos. Além disso, abriga também relíquias da história
da ocupação humana na região em sítios arqueológicos e petróglifos. Faz parte do
Corredor Central da Amazônia e, com biodiversidade tão rica quanto desconhecida, é
uma das reservas mais representativas da flora e fauna das bacias de águas pretas
na Amazônia Central. Ao longo dos rios Jaú, Carabinani e Unini, destacam-se como
atrativos o Igarapé Preto, as corredeiras dos Rios Carabinani e Jaú, a Trilha do
Itaubal, o Sítio Histórico de Airão, os petróglifos e os inúmeros exemplares de fauna e
flora que podem ser avistados na região.
Fonte: http://www.icmbio.gov.br/

Parabéns aos ANIVERSARIANTES:
02 Marcos Antônio Mendonça
04 Regina Célia Rivioli Gil
06 Gabriela Rodrigues Amaral
07 Consuelo de Souza Santos
07 Selma Noguti
14 Samantha Jullian Victor
17 Alexandre Felipe dos Santos
19 João Paulo Abilio dos Santos
19 Mayara Gonçalves Barros
21 Ana Paula da Silva
23 Juliana dos Santos T. de Jesus
26 Leir Varallo Ambrogi
28 Maria Eloisa da Silva C. Cembranelli
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