4º ENCONTRO NO “TOPO DO MUNDO” DE MONTANHISMO
TREKKING AO PICO AGUDO (1.703m)
PALESTRA: “DENALI – DO FRACASSO À GLÓRIA
NO TOPO DA AMÉRICA DO NORTE”
04 e 05 de Maio de 2019
S. ANTONIO DO PINHAL/SP, SERRA DA MANTIQUEIRA
INTRODUÇÃO:
A NO TOPO DO MUNDO EXPEDIÇÕES, empresa fundada em 2017 pelo alpinista brasileiro Cristiano Müller,
16º brasileiro a conquistar o topo do Mt. Everest, promove um evento pioneiro e exclusivo, destinado
àquelas pessoas que apreciam não somente estar nas montanhas e em meio à natureza, mas também
ouvir e compartilhar boas histórias relacionadas com o tema.
No primeiro dia do encontro, você terá a oportunidade de assistir uma PALESTRA ministrada por Cristiano,
na qual ele apresenta detalhes sobre a sua experiência no Mt. DENALI (6194m), no Alasca, montanha mais alta
da América do Norte, onde depois de uma desastrosa tentativa de escalar a montanha em 2015, dois anos depois ele decide
retornar à “última fronteira” e fazer uma nova tentativa de subir aquela que é considerada a montanha mais fria do planeta.
Uma demonstração real de como podemos aprender com os erros do passado para evoluirmos e atingirmos o sucesso no
futuro. Além disso, será realizada uma mini palestra sobre as EXPEDIÇÕES oferecidas pela No Topo do Mundo para
2019 e 2020: EVEREST BASE CAMP, KILIMANJARO, ELBRUS, MONTANHAS DA BOLÍVIA e ACONCÁGUA.
Durante o evento, realizado na charmosa e confortável sede da No Topo do Mundo Expedições em Santo
Antônio do Pinhal, você também poderá interagir e compartilhar experiências com outros participantes,
em um ambiente agradável e descontraído, enquanto desfruta de uma seleta degustação de vinhos e
cervejas artesanais.
Na manhã seguinte, o evento continua com um TREKKING AO PICO AGUDO, elevação rochosa com 1.703
metros de altitude, a qual a torna a montanha mais alta de Santo Antônio do Pinhal. Desde seu cume, local muito utilizado
para prática de voo livre, é possível ter uma magnífica visão de 360° do Vale do Paraíba e da cadeia de montanhas da Serra
da Mantiqueira. A trilha do Pico Agudo é um dos principais locais de treinamento utilizados por Cristiano, durante o período
de preparação para as suas expedições. O percurso é considerado de nível médio de dificuldade, com uma distância total
de 11km (ida e volta) e uma duração aproximada de 4h30min.

SEDE DA NO TOPO DO MUNDO EXPEDIÇÕES ‐ SANTO ANTONIO DO PINHAL/SP:
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TRILHA DO PICO AGUDO:
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ITINERÁRIO E DATAS:











DATA DE INÍCIO DO EVENTO (dia 1): 04/05/2019
DATA DE TÉRMINO DO EVENTO (dia 2): 05/05/2019
Dia 1 – Recepção, encontro e apresentação do grupo, briefing sobre o trekking, palestra.
18h00‐19h00 – Recepção – Sede da NO TOPO DO MUNDO EXPEDIÇÕES ‐ Estrada do Pico Agudo n0 1.976, Santo
Antonio do Pinhal/SP (ver mapa e explicações detalhadas para chegar ao local);
19h00‐19h30 – Briefing sobre o Encontro e sobre o Trekking ao Pico Agudo;
19h30‐19h45 ‐ Wine / Beer Break;
19h45‐20h30 – Palestra “DENALI – DO FRACASSO À GLÓRIA NO TOPO DA AMÉRICA DO NORTE”;
20h30‐20h45 ‐ Wine / Beer Break;
20h30‐21h00 – Mini Palestra “NO TOPO DO MUNDO – EXPEDIÇÕES 2019/20”;
22h00 – Encerramento do dia 1.

Dia 2 – Trekking ao Pico Agudo (1.703m)




07h15 – Encontro do grupo na Sede da NO TOPO DO MUNDO, em Santo Antônio do Pinhal;
07h30 – Início do trekking
12h – Retorno à Sede da No Topo Do Mundo / final do trekking / encerramento do programa (horário
aproximado).
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INVESTIMENTO:
R$ 250,00 por pessoa, para grupos de no mínimo 06 pessoas.
O valor inclui:






Guia de Montanha especializado durante o Trekking ‐ Cristiano Müller;
Lanche de trilha durante o trekking;
Kit de primeiros socorros durante o trekking;
Ingresso à palestra e ao briefing;
Certificado de Participação.

Não incluído no preço:
Traslados até o lugar de início / término do evento, hospedagem, refeições além das mencionadas no
roteiro, bebidas alcoólicas (vinhos e cervejas cobrados à parte), gastos pessoais, roupas e
equipamentos pessoais de trekking, seguro médico e de vida.
REQUERIMENTOS:





Preencher a Ficha de Inscrição e efetuar a reserva com um sinal de 50% do valor do programa.
Os 50% restantes devem ser pagos em até 07 (sete) dias antes do início do programa;
Assinatura do Termo de Responsabilidade e do Termo de Ciência;
Seguro médico e de vida (recomendado);
Encontrar‐se em condições físicas adequadas para realizar uma caminhada de
aproximadamente 5h30min de duração, a qual inclui terrenos íngremes e acidentados.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
Banco: Itaú (341)
Ag. 4275 ‐ C.C. 22669‐6
Titular: NO TOPO DO MUNDO EXPEDIÇÕES E CONSULTORIA– MEI ‐ CNPJ: 27.640.547/0001‐08

O GUIA DESTA EXPEDIÇÃO:
CRISTIANO MÜLLER tem 41 anos, é montanhista, palestrante e consultor. Em Maio/2016 tornou‐se o
16º brasileiro a chegar ao topo do Monte Everest, a montanha mais alta do mundo, com 8.848m de
altitude.

Cristiano Müller no cume do Mt. Everest, 8848m.
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Além do Everest, Cristiano possui um extenso currículo escalando várias montanhas ao redor do
mundo, tais como:
Ano
Montanha
Altitude
País
Cume ?
2012
Monte Elbrus
5642
Rússia
Sim
2013
Pico Bolívar
5007
Venezuela
Sim
2013
Mont Blanc
4810
França
Sim
2014
Aconcágua
6962
Argentina
Sim
2014
Mönch
4107
Suíça
Sim
2014
Matterhorn
4478
Suíça
Não
2014
El Chaltén
xx
Argentina
NA
2015 Pico Humboldt
4940
Venezuela
Sim
2015
Denali
6194 EUA (Alasca) Não
2015 Aiguille do Moine
3412
França
Sim
2015
Mont Blanc
4810
França
Sim
2015
Manaslu
8156
Nepal
Não
2016
Kilimanjaro
5895
Tanzânia
Sim
2016
Lobuche East
6119
Nepal
Sim
2016
Everest
8848
Nepal
Sim
2017
Denali
6194 EUA (Alasca) Sim
2017
Kilimanjaro
5895
Tanzânia
Sim
2018 Trekking Everest
5365
Nepal
NA
2018
Pico Áustria
5270
Bolívia
Sim
2018
Tarija
5320
Bolívia
Sim
2018 Pequeño Alpamayo 5410
Bolívia
Sim
2018
Huayna Potosí
6088
Bolívia
Sim
2018
Illimani
6438
Bolívia
Não
2018
Sajama
6542
Bolívia
Sim

Observação
Montanha mais alta da Europa
Montanha mais alta da Venezuela
Montanha mais alta da Europa Ocidental. Via dos "Trois Mont Blanc"
Montanha mais alta das Américas

2a montanha mais alta da Venezuela
Montanha mais alta da América do Norte e mais fria do mundo
Montanha mais alta da Europa Ocidental. Via do "Gouter". Ascensão em solitário.
8a montanha mais alta do mundo
Montanha mais alta da África
Montanha mais alta do mundo
Montanha mais alta da América do Norte e mais fria do mundo
Montanha mais alta da África
Cordilheira Real
Cordilheira Real
Cordilheira Real
Cordilheira Real
2a montanha mais alta da Bolivia
Montanha mais alta da Bolívia

Adicionalmente à experiência adquirida nas expedições listadas acima, Cristiano realizou cursos de
especialização em Escalada em Rocha na Venezuela, assim como de Escalada em Neve e Gelo na
Argentina e Bolívia, nos quais adquiriu conhecimentos relacionados não somente à técnicas de
escalada, como também a procedimentos de resgate e primeiros auxílios em ambiente de alta
montanha.
Atualmente Cristiano reside em Santo Antônio do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, onde realiza a
maior parte de seus treinamentos.
LISTA DE EQUIPAMENTOS RECOMENDADOS PARA O TREKKING:










Tênis ou bota apropriados para caminhada;
Calça de trekking ou Short/Bermuda (normalmente preferimos calça, que oferece uma maior
proteção às pernas dos trechos de mata fechada);
Camiseta / Camisa (recomendamos dry‐fit, que oferecem maior conforto nesse tipo de
atividade);
Casaco / Jaqueta para proteção contra chuva/vento (recomendamos que seja impermeável ou
resistente à água);
Protetor Solar;
Boné ou chapéu para proteção contra o sol;
Cantil / Garrafa com capacidade para mínimo 1,5L;
Óculos Solar (opcional);
Bastão de Caminhada (opcional);
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Mochila pequena para carregar lanche de trilha, garrafa de água, objetos pessoais, jaqueta,
etc.
Roupas para utilizar na cidade e no primeiro dia do evento (palestra).
(*) As temperaturas médias em Santo Antonio do Pinhal na época do evento normalmente
oscilam entre 9 o e 22 o C, mas a sensação térmica pode ser de temperaturas bem mais baixas,
principalmente à noite.

SOBRE SANTO ANTONIO DO PINHAL:
Santo Antonio do Pinhal é uma cidade muito visitada na temporada de inverno por turistas que buscam um lugar para
entrar em contato com as montanhas e a natureza da Serra da Mantiqueira. A região turística possui fácil acesso, além
de contar com ótima infraestrutura de pousadas, hotéis e restaurantes.
http://www.santoantoniodopinhal.sp.gov.br/turismo/
http://santoantoniopinhal.com.br/
COMO CHEGAR:


Distâncias: São Paulo (170km). Rio de Janeiro (332km)

De São Paulo, utilize o sistema Ayrton Senna‐Carvalho Pinto (SP‐070) ou a Rodovia Presidente Dutra (BR‐116) e siga
pela Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP‐123), que começa em Taubaté. Quem chega do Rio de Janeiro deve
utilizar a mesma estrada, a partir da Via Dutra. Durante o percurso de aproximadamente 28km pela SP‐123 até o
viaduto de acesso a Santo Antônio do Pinhal, é possível apreciar belas vistas da Serra da Mantiqueira, incluindo o Pico
Agudo, que se destaca entre as demais montanhas no horizonte. Duas curvas após o túnel, saia à direita noviadutode
acesso à S. Antônio e pegue a Rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi, percorrendo pouco mais do que 4 km até o centro
da cidade. Chegando ao centro, fique atento às placas que indicam a direção para o Pico Agudo. Após cruzar a rotatória
da avenida principal, onde é possível avistar uma placa que indica “Pico Agudo – 8km”, siga pela Estrada do Pico Agudo
por aproximadamente 4km, sempre observando as placas que indicam a direção até o Pico. Logo que terminar o
asfalto, haverá uma pousada chamada Cedro, com um muro grande de plantas à direita. Depois de cruzar um pequeno
pontilhão de madeira, haverá uma loja de Vinhos chamada JR Vinhos. A sede da No Topo do Mundo Expedições está
localizada logo após a loja de vinhos, fazendo a curva à direita (antes da loja de artesanato Matinho Di Flor).
http://santoantoniopinhal.com.br/mapa/
https://www.google.com.br/maps/dir/S%C3%A3o+Paulo,+SP/Pico+Agudo,+Santo+Ant%C3%B4nio+do
+Pinhal+‐+SP/@‐23.1871483,‐
46.3927344,10z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x94ce448183a461d1:0x9ba94b08ff335ba
e!2m2!1d‐46.6333094!2d‐
23.5505199!1m5!1m1!1s0x94cc609dba89e6eb:0xf39c18c48baaf91e!2m2!1d‐45.651295!2d‐
22.863424
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ONDE FICAR :
Santo Antonio do Pinhal conta com uma grande variedade de opções de hospedagem. Consulte a lista disponível no
link abaixo e escolha a de sua preferência ou solicite uma recomendação à No Topo do Mundo Expedições ao respeito.
http://santoantoniopinhal.com.br/pousadas/
Opcionalmente, há a possibilidade de CAMPING na Sede da No Topo do Mundo. Neste caso, nós
fornecemos às barracas e chuveiro com banho quente à um custo de R$ 60,00 / pessoa (em barracas
duplas). Cada participante deverá trazer o seu próprio colchonete e saco de dormir.



Horário do check‐in: à partir das 16h;
Horário do check‐out: até às 14h30.

CONTATO:
E‐mail: contato@notopodomundo.com
Fone / WhatsApp: (12) 3797‐2985 / (12) 99660‐4477
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