E-mail de Alex Mendes Santos – o homem da Trilha da Maria Fumaça, encaminhando
mensagem de João Batista Filho – o aficionado do cicloturismo.

Olá amigos,
Estou planejando uma pequena viagem de cicloturismo pela Trilha Verde da Maria
Fumaça, para o feriadão de primeiro de maio próximo, levando amigos ciclistas de BH
e outros interessados para percorrerem a bela região onde está inserida esta trilha.
A partir da próxima semana estarei fazendo os devidos contatos para apuração dos
custos para a realização deste evento. Oportunamente estarei repassando os custos
apurados para vocês tomarem conhecimento e então estarei iniciando as inscrições,
que deverão ser encerradas até o dia 10/04.
Em anexo segue a programação proposta e caso vocês se interessem a conhecer um
pouco desta bela trilha, podem acessar o You tube , digitem Trilha da Maria Fumaça e
verão imagens de eventos

realizadas por outros grupos de ciclistas que já

percorreram a região.
Lembrando que este evento não tem finalidades lucrativas e que os custos a serem
informados referem-se às despesas que ocorrerão para realização do evento.
Qualquer

duvida

ou

sugestão

podem

fazer

contato

comigo

via

email

jobacicle@yahoo.com.br ou meu telefone (31) 9945-9413 (BH)
Um grande abraço a todos
João Batista Filho
Belo Horizonte

Cicloturismo na Trilha Verde da Maria Fumaça
Programação proposta
27/04/12- (sexta feira) – Belo Horizonte-Santo Hipólito
23:50- Saída de BH, nas vans e veículos de apoio, com destino a Santo Hipólito (240 Km)
28/04/12-(sábado) – Santo Hipólito-Monjolos-Rodeador-Conselheiro Mata
06:00 - Chegada a Santo Hipólito
Café da Manhã e preparativo das bikes
08:00 - Início do Pedal em direção a Monjolos (15 Km), em rodovia pavimentada
08:30 - Chegada a Monjolos . Breve passeio pela cidade.
09:00 - Reinicio do pedal, em direção a Rodeador (15 Km) passando pelo leito da antiga ferrovia
Parada para um banho na praia do Rio Pardinho
11:00 - Chegada a Rodeador
Pequeno passeio pela localidade
12:00 - Reinicio do pedal em direção a Conselheiro Mata,(pela estrada de terra, vicinal, (14 Km)
14:00 - Chegada a Conselheiro Mata
Almoço no Restaurante do Kussu
Hospedagem na pousada do Kussu
Tarde livre para conhecer a Cachoeira das Fadas e Prainha do Riacho das Varas.

Jantar no restaurante do Kussu
29/04/12 (domingo)- Conselheiro Mata-Cachoeira do Telésforo-Conselheiro Mata
07:00 - Café da manhã na pousada do Kussu
08:00 - Inicio do pedal, com destino a Cachoeira do Telésforo (18 Km)
10:00 - Chegada a cachoeira do Telésforo
13:00 - Retorno da Cachoeira
14:00 - Almoço no restaurante do Kussu
15:00 - Tarde livre ou pequena caminhada na Serra da Tocaia
Jantar no restaurante do Kussu
30/04/12- (segunda feira) – Conselheiro Mata-Mendes-Barão do Guaicuhi
07:00 - Início do pedal com destino a Barão do Guaicuhi (40 Km), pelo leito da antiga ferrovia
14:00 - Chegada prevista a Barão do Guaicuhi,
Almoço no restaurante de Dona Inês
Acomodação nas casas alugadas ou em barracas
Tarde livre para visita a Cachoeira do Barão
Jantar no restaurante de Dona Inês.
01/05/12- (terça feira)-Barão do Guaicuhi-Diamantina-Belo Horizonte
07:00 - Café da manhã
08:00 – Início do Pedal em direção a Diamantina (20 Km), pelo antigo leito ferroviário
10:30 – Chegada prevista a Diamantina
Breve passeio pela cidade
Almoço
Após o almoço retorno a BH . Encerramento da programação

OBSERVAÇÕES GERAIS

- A van de apoio transportará os 12 ciclistas, e suas bikes em uma carretinha apropriada.
O veículo tem capacidade para 15 passageiros mas somente 12 lugares serão utilizados , para
Melhor acomodação das bagagens dos seus ocupantes
- Os custo de locação da van de apoio será rateado entre seuspassageiros..
- O transporte das bikes na carretinha da van será exclusivo dos ocupantes da mesma
- Nas localidades onde iremos pernoitar há também espaços para camping ,com segurança, e
quem
desejar pode optar por este tipo de acomodação..
- Os custos com pousadas e aluguel de casas em Barão do Guaicuhi serão rateados entre os
seus
ocupantes. Demais custos como café da manhã, e refeições serão contratados e rateados.
- A van e outros prováveis veículos de apoio seguirão acompanhando o grupo nos trechos onde
for possível a passagem dos mesmos.
No trecho entre Conselheiro Mata e Barão do Guaicuhi não haverá acompanhamento dos
Veículos de apoio, pois o leito da trilha fica afastado do eixo das estradas vicinais.
- Quem desejar acompanhar o grupo, seguindo em veículos próprios poderá fazê-lo, desde que
Não interfira na programação do evento.
- Os custos prováveis do evento serão divulgados oportunamente.
- Serão consideradas as inscrições feitas até o dia 10/04/12, impreterivelmente
Após aquela data somente serão aceitas novas inscrições se houver alguma desistência.
- Para que não haja prejuízos para o rateio das despesas do grupo, as desistências feitas com
prazo
inferior a 10 dias do início da programação e que não possam ser substituídas por outros
interessados, não terão seus valores devolvidos.

- Caso o grupo desejar poderemos contratar seguro para cobertura dos participantes e suas
bikes.
A organização do referido evento não tem finalidades lucrativas e o seu objetivo é estar
apresentando a TrilhaVerde da Maria Fumaça para os amigos ciclistas de BH

A referida programação poderá ser alterada em parte caso ocorra algum problema no trajeto
durante a programação.
Qualquer dúvida ou sugestão será bem vinda
Grande abraço
João Batista
(31) 9945-9413
Email: jobacicle@yahoo.com.br

