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Atividades da Semana da Montanha de Morretes, no Parque Estadual Pico do 
Marumbi, 
em comemoração aos 135 anos de Marumbinismo. 

As caminhadas e escaladas abaixo estão sendo propostas pelo Clube 
Paranaense de Montanhismo (CPM), Associação Montanhistas de Cristo 
(AMC), Nas Nuvens Montanhismo (NNM) e Trail Running e Corrida de 
Montanha. São gratuitas e visam estimular a presença de montanhistas no 
Marumbi neste dia de comemoração. 

Data de todas as atividades: 24/08/14 
 
Atividade: Caminhada pela Trilha Mamona até a Estação Marumbi + 
subida ao Rochedinho 
Guias: TRC Brasil – Trail Running e Corrida de Montanha, Daniel Nogaroli e 
Mildo Junior, com apoio de um guia do Clube Paranaense de Montanhismo. 
Número máximo de participantes: 30 pessoas 
Quem pode participar: Iniciantes e Montanhistas em geral filiados ou não a 
FEPAM e seus clubes. 
Ponto de Encontro e horário: Pousada Dona Siroba, Porto de Cima, 
Morretes/PR, 9h. 
Grau de intensidade do esforço: médio 
Tempo de ida e volta: Em média 6 horas desde a Pousada Dona Siroba. 
O que levar (pré-requisitos): Mochila de ataque, Cantil para Água (mínimo 2l), 
lanterna com pilhas extras, agasalho, capa de chuva (tipo anorak), lanche de 
sua preferência, boné, gorro, óculos de sol, protetor solar, máquina fotográfica, 
medicamentos pessoais e primeiros socorros. Estar com calça comprida, 
maleável, camiseta de manga curta ou longa (ideal); e bota de caminhada. 
Roupas sintéticas são melhores que de algodão (secam mais rápido). 
Contato de e-mail para inscrição, dúvidas e informações: 
Ricardo Beraldi, beraldi@trcbrasil.com 
Daniel Nogarolli, daniel.nogarolli@gmail.com, 041-9912-4410 
Mildo, 041-9105-6208 
 
Atividade: Caminhada para a Ponta do Tigre via Trilha Noroeste 
Guias: AMC – Associação Montanhistas de Cristo, Otávio e Serginho 
Número máximo de participantes: 10 pessoas 
Quem pode participar: Praticantes do montanhismo em geral filiados ou não a 
FEPAM e seus clubes. 
Ponto de Encontro e horário: Estação do Marumbi, Morretes/PR, 8h. 
Grau de intensidade do esforço: médio/pesado 
Tempo de ida e volta: Em média 5 horas desde a Estação do Marumbi 
O que levar (pré-requisitos): Mochila de ataque, Cantil para Água (mínimo 2l), 
lanterna com pilhas extras, agasalho, capa de chuva (tipo anorak), lanche de 
sua preferência, boné, gorro, óculos de sol, protetor solar, máquina fotográfica, 
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medicamentos pessoais e primeiros socorros. Estar com calça comprida, 
maleável, camiseta de manga curta ou longa (ideal); e bota de caminhada. 
Roupas sintéticas são melhores que de algodão (secam mais rápido). 
Contato de e-mail para inscrição, dúvidas e informações: 
Otávio Luiz, otavio4x4@gmail.com, 041-8444-0761 
 
Atividade: Caminhada para o Olimpo via Trilha Frontal, com trajes a 
caráter! 
Guias: Clube Paranaense de Montanhismo, Alexandre Pacheco, Alfy e/ou 
Juliana Hoy 
Número máximo de participantes: 10 pessoas 
Quem pode participar: Praticantes do montanhismo em geral filiados ou não a 
FEPAM e seus clubes. 
Ponto de Encontro e horário: Estação do Marumbi, Morretes/PR, 8h. 
Grau de intensidade do esforço: médio/pesado 
Tempo de ida e volta: Em média 6 horas desde a Estação do Marumbi 
O que levar (pré-requisitos): Mochila de ataque, Cantil para Água (mínimo 2l), 
lanterna com pilhas extras, agasalho, capa de chuva (tipo anorak), lanche de 
sua preferência, boné, gorro, óculos de sol, protetor solar, máquina fotográfica, 
medicamentos pessoais e primeiros socorros. Estar com calça comprida, 
maleável, camiseta de manga curta ou longa (ideal); e bota de caminhada. 
Roupas sintéticas são melhores que de algodão (secam mais rápido). 
Venha com roupas da época da primeira subida ao Olimpo! Um chapéu, lenço, 
gravata, paletó. Entre no clima de festa. 
Contato de e-mail para inscrição, dúvidas e informações: 
Alexandre Pacheco dos Santos Pacheco dos Santos, aletunari@hotmail.com, 
041-9931-7594 
http://cpm.org.br 
 
Atividade: Escalada pela Via Bandeirantes, Abrolhos  
Guias: Nas Nuvens Montanhismo – NNM, Natan Fabricio e outro integrante da 
Associação 
Número máximo de participantes: 6 pessoas 
Quem pode participar: Praticantes do montanhismo em geral filiados ou não a 
FEPAM e seus clubes que possuam conhecimento de escalada em rocha, 
assim como equipamento invidual. 
Ponto de Encontro e horário: Estação do Marumbi, Morretes/PR, 8h. 
Grau de intensidade do esforço: médio/pesado 
Tempo de ida e volta: Em média 5 horas desde a Estação do Marumbi 
O que levar (pré-requisitos): Mochila de ataque, Cantil para Água (mínimo 2l), 
lanterna com pilhas extras, agasalho, capa de chuva (tipo anorak), lanche de 
sua preferência, boné, gorro, óculos de sol, protetor solar, máquina fotográfica, 
medicamentos pessoais e primeiros socorros. Estar com calça comprida, 
maleável, camiseta de manga curta ou longa (ideal); e bota de caminhada. 
Roupas sintéticas são melhores que de algodão (secam mais rápido). 
Para a escalada levar seu equipamento individual o qual poderá ser confirmado 
com o Guia da atividade na inscrição. 
Contato de e-mail para inscrição, dúvidas e informações: 
Natan Fabricio, natanfabricio@gmail.com, 041-8807-3832 
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Atividade: Conjunto via Trilhas Frontal – Noroeste, com trajes a caráter! 
Guias: Clube Paranaense de Montanhismo – CPM, Pacheco, Nativo e Simone. 
Número máximo de participantes: 10 pessoas 
Quem pode participar: Praticantes do montanhismo em geral filiados ou não a 
FEPAM e seus clubes. 
Ponto de Encontro e horário: Estação do Marumbi, Morretes/PR, 8h. 
Grau de intensidade do esforço: médio/pesado 
Tempo de ida e volta: Em média 8 horas desde a Estação do Marumbi 
O que levar (pré-requisitos): Mochila de ataque, Cantil para Água (mínimo 2l), 
lanterna com pilhas extras, agasalho, capa de chuva (tipo anorak), lanche de 
sua preferência, boné, gorro, óculos de sol, protetor solar, máquina fotográfica, 
medicamentos pessoais e primeiros socorros. Estar com calça comprida, 
maleável, camiseta de manga curta ou longa (ideal); e bota de caminhada. 
Roupas sintéticas são melhores que de algodão (secam mais rápido). 
Venha com roupas da época da primeira subida ao Olimpo! Um chapéu, lenço, 
gravata, paletó. Entre no clima de festa. 
Contato de e-mail para inscrição, dúvidas e informações: 
Leandro Pacheco, leandroaal@yahoo.com.br, 041-8865-7810 
http://cpm.org.br 
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