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Grupo CamEcol - Lutamos para um mundo melhor

Caminhadas Ecológicas
Taubaté
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Set/2015 – Distribuição Gratuita
SEDE Av. Tomé Portes Del Rei, 810, Vila São José, Taubaté - SP, (12) 3426-4413 / 99143-9078 / 99209-1818
Homepage: http://camecol.wordpress.com/ e-mail: camecol@ig.com.br

162ª
62ª CE: Serrinha *

Serrinha e prosseguiu pelo percurso usual. O frio da manhã

Local: Bairro do Registro

ensolarado. A caminhada foi muito agradável, cortando

logo foi embora, sendo substituído por um dia quente e

Percurso: 16,8 km de caminhada

cenários bucólicos nessa região montanhosa parcialmente

Data: Dom, 06/07 - dia ensolarado

coberta de vegetação preservada, lagos, rios e propriedades

Número de participantes: 10

rurais com jardins floridos. Foram vistas plantações que se

O grupo saiu de van do Horto Municipal pela Rodovia Oswaldo
Cruz até o Bairro do Registro. A caminhada se iniciou pela
estrada de terra, à esquerda, na localidade denominada

alternavam com pastagens para cavalos e gado e algumas
árvores com casas de joão-de-barro. Criações, destacando-se
as

galinhas

d’angola,

e

animais

domésticos

foram,

basicamente, os exemplares da fauna local avistados. Devido
à ocupação humana na área, animais silvestres são raramente
avistados, com exceção de alguns pássaros. Foram vistas
várias fazendas de plantação de eucalipto e a Fazenda Santa
do Mazzaropi, que parece estar meio abandonada. Retratando
a religiosidade do povo local, algumas capelas se sucediam à
beira da estrada. Encontrou-se um grupo de cavaleiros do
Marlene Miranda que seguiam para Lagoinha/São Luiz do
Paraitinga. A aprazível estrada de terra deu lugar ao asfalto e a
caminhada seguiu até o Museu Mazzaropi (foto) e o Hotel
Fazenda Mazzaropi, ao lado. Nesse ponto o grupo se deslocou
ao ponto de ônibus para pegar a condução para a rodoviária,
encerrando assim mais uma CE da CamEcol.
* Informações gentilmente cedidas pelo atleta Lauro.

SETEMBRO
PROGRAMAÇÃO PARA SETEM
BRO

AVISOS e NOTÍCIAS:

06 – Domingo, 7h
163ª CE: Leite ao Pé da Vaca, Pinda **
Saída: Horto Municipal, Taubaté
Obs.: Trazer 1 kg de alimento

- Dia 16/08 ocorreu a Corrida Movimento Unimed 2015, em Caçapava, com a
participação no atleta Lauro Natal;
- Dia 24/08 ocorreu a reunião mensal, na qual foram discutidos os eventos anteriores e
os próximos.
.

20 – Domingo, 5h
101ª Trilha: Cachoeira dos Padres,
Virgínia-MG **
Nível: leve
21 – Segunda, 20h
Reunião, Sede
27 – Sábado, 13h
TCL: 4° etapa "Os Melhores do Xadrez"
Local: Casa da Stella
31/08 a 04/11 - treinos para a 35ª CR
Santuário Nacional de N. Sra. Aparecida

"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/

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

** 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

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

100ª
100ª Trilha: Pedra do Macaco

mata

Trilha: Pedra do Macaco

depois

Local: Bairro Gomeral, Guaratinguetá
Percurso: 75 km de van (ida) + 8 km de trilha (ida e volta)
Data: Dom, 23/08 - dia ensolarado
Número de participantes: 26 + guia Chico Bento
Para comemorar a centésima trilha do grupo CamEcol, foi
escolhido o belo Bairro do Gomeral, em Guaratinguetá, onde
contamos com o apoio da Lena do Restaurante Gomeral e do
guia Chico Bento. Depois do café da manhã da Lena, seguimos
até o Bar do Chico Bento para encontrá-lo. Caminhamos até a
Igreja de São Lázaro, onde realizamos a concentração rotineira
com apresentação e alongamento. Enfim, partimos para fazer a
trilha por um percurso diferente dessa vez, pois parece que
está sendo barrada a passagem por algumas propriedades
particulares. Desde o início, caminhamos cercados de uma
bela paisagem montanhosa que alternava vales e morros com

preservada,

onde

se

destacavam

araucárias

e

quaresmeiras floridas. Logo deixamos a estrada principal e,
de

passar

por

uma

plantação

de

bananeiras,

atravessamos um pasto até alcançar a beira de um rio. Após
transpô-lo, seguimos dentro de mata fechada a maior parte do
tempo, cruzando os morros da região e passando por pés de
limão-cravo, avencas e framboesas silvestres. A trilha era
estreita, mas foi limpa recentemente pelo Chico Bento. Em
alguns trechos com vegetação de menor porte, descortinava-se
um belo visual da Pedra Grande de um lado (foto) e, do outro,
da Pedra do Macaco. A certa distância, temos o melhor ângulo
para fotografia, quando as diferenças de tonalidade e os talhes
na pedra, combinados com os efeitos de luz e sombra fazem
com que vejamos os traços do macaco. Muito distante ou
próximo da pedra, as feições do macaco ficam indistintas. Em
dois trechos mais íngremes, já quase no topo, cordas
auxiliaram a subida. Enfim no alto, na “cabeça do macaco”,
onde bromélias, pequenas orquídeas e plantas de baixo porte
brotavam

entre

as

pedras,

pudemos

apreciar

a

vista

panorâmica. Depois da parada para contemplação e lanche,
retornamos pelo mesmo caminho da ida. De volta à travessia
do rio, paramos para curtir o local que é muito bonito. Embora
não exista uma cachoeira no local, as pedras formam
pequenas corredeiras e, na parte de baixo, grandes lajes de
pedras formam uma composição bastante bela. Retornando à
caminhada, passamos pela Igreja de São Lázaro, onde
aproveitamos para admirar a vista do mirante para a cidade de
Aparecida com a sua basílica. De volta ao Restaurante da
Lena, o almoço nos aguardava. Para encerrar as atividades do
dia, tiramos a foto do grupo, cantamos parabéns e cortamos o
bolo de comemoração das 100 trilhas da CamEcol, preparado
e decorado pela Lena com mata atlântica, rio, trilha, a Pedra
Grande e a Pedra do Macaco.

Natureza e Meio Ambiente
Mais uma UC do ICMBio visitada pela CamEcol é a Área de Proteção Ambiental

ANIVERSARIANTES
Parabéns aos ANIVERSARIANTE
S:

futuramente a área de Paraty-Mirim e Saco do Mamanguá. Além dos atrativos naturais

04 Ana Luiza Souza Andrade
05 Érica Shinozaki
05 Luiza Steffany Migotto dos Santos
06 Julia Helena Alves Ribeiro
10 Amanda Gabrielly de Castro Frade
11 Tiago Silvestre de Queiroz
14 Mariana Toledo Barbosa
15 Maria Valdevina Cardoso
19 Regina Célia Nepomuceno
24 José Carlos Monteiro Junior
28 Mauricio Oliveira Saton
28 Suely Nascimento de Souza
30 Irene Inagaki Anan Saiki

- praias, ilhas, cachoeiras e trilhas – a região encanta pela riqueza e diversidade

EXPEDIENTE

(APA) de Cairuçu que tem o objetivo de assegurar a proteção da natureza, paisagens
de grande beleza cênica, espécies de fauna e flora raras e ameaçadas de extinção,
sistemas hídricos e comunidades tradicionais caiçaras, indígenas e quilombolas
integradas nesse ecossistema. Possui sede na cidade de Paraty e compreende a
Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, as aldeias Guarani Araponga e Paraty-Mirim,
o Quilombo do Campinho, a APA Municipal da Baía de Paraty, Paraty-Mirim e Saco do
Mamanguá. Também abrange algumas ilhas da Estação Ecológica de Tamoios e se
sobrepõe, em alguns pontos, com o Parque Nacional da Serra da Bocaina, totalizando
uma área continental de 33.800 ha e 63 ilhas com área de 890,72 ha. Nessa UC, a
CamEcol já visitou a Praia do Sono e a Vila de Trindade com planos de contemplar

cultural das populações tradicionais caiçaras, quilombolas e indígenas, além das
diversas festas religiosas e populares de Paraty, que se mantêm desde a época da
colonização.
Fonte: http://www.icmbio.gov.br/cairucu/
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