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UM PROJETO SEM FINS LUCRATIVOS REALIZADO POR VOLUNTÁRIOS DA
ASSOCIAÇÃO SERRA GERAL DE MONTANHISMO, PARCEIROS E

COMUNIDADE.



Idealizado em 2016 pelos atuais

coordenadores Jad Rosso e Renato

Coral, o Projeto Montanhistas do

Futuro foi pensado para oportunizar as

crianças a terem contato com a

natureza e conhecer os benefícios que

a prática traz para suas vidas.

Em 2019, o projeto foi levado a ASGEM

- Associação Serra Geral de

Montanhismo, onde outras ideias e

projetos da associação se fundiram ao

Montanhistas do Futuro e o mesmo

começou a sair do papel. 

Sua programação inicial era para ter

início em 2020, mas devido a

pandemia da COVID-19 os encontros

tiveram que ser adiados. Ao final de

2021, com a melhora nas condições de

saúde na região, tivemos nosso

primeiro encontro: um acampamento

no espaço do Instituto Felinos do

Aguaí e no Abrigo de Montanha São

Pedro, Siderópolis, Santa Catarina.

Foram dois dias de grande emoção e

alegria, onde várias mãos se uniram

para realizar este encontro tão

esperado.

Nosso agradecimento especial aos

queridos: Joel Casagrande, Alexandre

Casagrande, Micheli Ribeiro, Junior

Santos, Tony Provesano e a todos que

fizeram parte deste final de semana

tão lindo.
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Em 2022, começamos a todo vapor!

Com os encontros programados

confirmados e a expectativa de um

grande ano, cheio de realizações.

Nosso primeiro encontro foi na cidade

de Treviso, visitando a Trilha da

Cachoeira do Salto Branco de

propriedade dos nossos queridos

parceiros Paulo e Rosi do Instituto

Alouatta.

A Trilha da Cachoeira Salto Branco fica

localizada a 8 km do centro de Treviso,

na comunidade de Santo Antônio.

Com uma queda livre de 77 metros, a

cachoeira tem uma das vistas mais

lindas do Município. 

Além dos importantes aspectos

naturais, o Salto Branco foi um dos

primeiros pontos de escalada do sul de

Santa Catarina, um verdadeiro

monumento vivo que preserva a

memória do montanhismo do sul. 

A trilha tem uma distância de 1100

metros até a cachoeira, é auto guiada

e totalmente sinalizada, e está aberta

todos os dias para visitação, com

entrada gratuita. 
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Salto Branco é vizinha da Reserva

Biológica Estadual do Aguaí e tem

todas as ações e projetos apoiados

pelo Instituto do Meio Ambiente de

Santa Catarina - IMA. 

Além da trilha, foi realizada uma

atividade de observação de aves, as

crianças puderam conhecer algumas

espécies da fauna local através de

placas instaladas no percurso da trilha

e ainda fazer um lanchinho em um

espaço colorido e cheio de carinho

construído pelo Paulo e pela Rosi. Para

finalizar nosso primeiro encontro as

crianças foram presenteadas com

flores pelos anfitriões.

Gostaríamos de deixar registrada aqui

a nossa gratidão pelo acolhimento e

pelo carinho com que Paulo e Rosi nos

receberam.

TRILHA DO SALTO BRANCO



A programação do dia foi intensa e

empolgante!

Iniciamos com uma oficina de

montagem de barracas conduzida

pelo montanhista Junior Santos,

membro fundador da ASGEM.

A criançada ficou animada e atenta a

cada detalhe. Junior trouxe

informações muito importantes sobre

tipos de barracas adequadas para cada

ambiente, cuidados com o clima, local,

solo. Informações riquíssimas que um

verdadeiro montanhista precisa saber.

Junior ainda ensinou para os pequenos

montanhistas como usar um bastão de

caminhada, equipamento que todo

caminhante deve saber usar para uma

trilha segura e confortável.

Após as oficinas foi a hora de partir

para a trilha.

Nosso destino: Trilha das Três Pedras.

Foram aproximadamente 10 km de

caminhada na floresta, com muitas

rochas e travessias de rio. 

TRILHA DAS TRÊS PEDRAS



A Trilha das Três Pedras fica na área de

amortecimento da Reserva Biológica

Estadual do Aguaí, importante área de

preservação da fauna e flora da nossa

região.

Depois da trilha, nossos pequenos

montanhistas juntamente com sua

família foram recebidos no Abrigo de

Montanha São Pedro com um

delicioso almoço preparado pelos

nossos chefs voluntários Joel

Casagrande e Alexandre Casagrande.

TRILHA DAS TRÊS PEDRAS



Localizada nos contrafortes da Serra

Geral, em altitudes que variam de 200

a 1470 metros, a Reserva Biológica

Estadual do Aguaí abrange os

municípios de Morro Grande, Nova

Veneza, Siderópolis e Treviso. Criada

em 1º de julho de 1983, por meio do

Decreto nº 19.635, protege uma área de

7.672 hectares.

A Reserva está inserida no Bioma Mata

Atlântica, um dos mais ameaçados em

todo o mundo, com apenas 8% da sua

área original em bom estado de

conservação no território latino

americano.

A criação da Reserva Biológica do

Aguaí justificou-se pelo seu relevo

acidentado, a presença de diversos

canyons, pela riqueza de ecossistemas

e pela grande variedade de espécies

de plantas e animais, que fazem da

região um cenário valioso para a

conservação da biodiversidade.

Fonte: IMA

SEDE RESERVA BIOLÓGICA
ESTADUAL DO AGUAÍ



Neste encontro super especial

tivemos uma Oficina de

Orientação e Cartografia com

nosso querido parceiro Tony

Provesano, onde a criançada

aprendeu a se localizar através

de mapas e bússola.

Tony ainda guiou nosso grupo

em uma caminhada pelo

espaço da Barragem do Rio São

Bento, área de acesso restrito

monitorada pela CASAN. 

Foi uma caminhada cheia de

história, informação e muito

conhecimento sobre a

construção e a importância

desta grande obra de

abastecimento hídrico para a

nossa região.

Depois da caminhada ainda

tivemos um lindo momento de

música e contação de história

com a queridíssima Marina Leal.

SEDE RESERVA BIOLÓGICA
ESTADUAL DO AGUAÍ



Nosso último encontro do ano aconteceu na Área Particular de Preservação

Ambiental São Francisco, também conhecida como Reserva São Francisco.

ACAMPA
MENTO
2022

ENFIM, CHEGAMOS AO NOSSO AGUARDADÍSSIMO ACAMPAMENTO.



RESERVA SÃO FRANCISCO
Conheça um pouco da história da reserva com este texto copiado do seu site:

“A reserva particular possui uma longa história de criação e fica localizada em uma porção da Serra

Geral no município de Nova Veneza.

Antes da chegada dos primeiros colonizadores, as encostas da Serra Geral eram cobertas por

florestas virgens. No entanto, a partir da colonização a vegetação nativa foi muito explorada e a

paisagem rapidamente modificada, causando grande impacto aos ecossistemas naturais. Uma das

áreas impactadas pela exploração madeireira abrangeu as encostas das montanhas da região de Rio

Cedro Alto, no município de Nova Veneza, em Santa Catarina.

Em 2002, uma dessas montanhas teve a chance de ser observada pelo casal Sidney José Damiani e

Marli Bortolin, que viram nesse pedaço de terra o berço de inúmeras espécies animais e vegetais.

Com o propósito de preservar aquele pedaço de Mata Atlântica, eles adquiriram inicialmente 17

hectares de floresta e, aos poucos, foram obtendo novas áreas.



RESERVA SÃO FRANCISCO
Hoje são mais de 1.500 hectares que constituem uma área agora chamada de Reserva São Francisco.

Para acelerar o processo de regeneração natural, eles adotaram ações de manejo pela recomposição

da floresta por meio do plantio de mudas nativas. Hoje, a área já se encontra em estágio avançado de

regeneração - processo este que geralmente se inicia depois de 15 anos e que pode levar mais de 60

anos para alcançar um estágio semelhante à floresta primária.

Nessa trajetória de conservação, o casal conheceu os integrantes do Instituto Felinos do Aguaí, que

há 15 anos desenvolve trabalhos de pesquisa e educação ambiental na Reserva Biológica Estadual do

Aguaí, bem como no seu entorno, área protegida vizinha à Reserva São Francisco.

A partir de 2015, motivadas pelo objetivo conjunto de conservação da natureza, as duas entidades

uniram esforços, ampliando significativamente as ações de preservação ambiental na região sul de

Santa Catarina. Além de proteger mananciais hídricos e servir de reduto para muitas espécies da

fauna e flora brasileira, a Reserva São Francisco agora conectada à Reserva Biológica Estadual do

Aguaí - uma das dez unidades de conservação estaduais do grupo de proteção integral de Santa

Catarina - se destaca como uma importante área privada dedicada à preservação dos recursos

naturais, contribuindo para o aumento da conectividade da paisagem e representando uma forma

de ampliar as áreas de conservação da vida silvestre.”

Fonte: www.reservasaofrancisco.com.br



ACAMPAMENTO MF 2022
Nosso último encontro foi extraordinário, caminhadas, acampamento, histórias, brincadeiras e muito

bate papo foi só um pouquinho do que rolou nestes dois dias de muita alegria.

Deixamos registrada a nossa gratidão aos queridos Sidnei, Marli e João que nos receberam em seu

espaço com muito carinho e alegria.
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CADA ENCONTRO QUE ACONTECEU VEIO ACOMPANHADO DE MUITA
ENTREGA, PARCERIA E UM DESEJO ENORME DE PROPORCIONAR AOS
PARTICIPANTES MOMENTOS ESPECIAIS EM MEIO A NATUREZA.



AGRADECIMENTOS

Agradecemos pela coragem em sair do conforto do seu sofá e trazer seu filho para estar junto a

natureza, a prática de esportes, compartilhar experências e brincadeiras longe das telas.

Nosso desafio como pais e mães se torna a cada dia maior diante de um mundo cheio de atrativos

tecnológicos, e viver o simples, dar a eles o nosso tempo, é sem dúvidas o maior tesouro que

podemos deixar para nossos pequenos GRANDES montanhistas,

Agradecemos por confiar no projeto Montanhistas do Futuro, por fazer parte dele e nos dar a mão

sempre que precisamos.

Vocês são incríveis!

Muito obrigado!

AOS PAIS:



AGRADECIMENTOS

Obrigada por fazerem parte deste movimento lindo do voluntariado.

Disponibilizar seu tempo no meio de dias tão corridos para atividades voluntárias, servir ao próximo, é

um ato de extrema bravura.

Saiba que sua participação no nosso projeto foi essencial, e sem você nada seria tão magnífico como

foi.

Muito obrigado!

AO GRUPO DE VOLUNTÁRIOS DA RESERVA BIOLÓGICA ESTADUAL DO AGUAÍ:



AGRADECIMENTOS

Abrigo de Montanha São Pedro

Instituto Felinos do Aguaí

Instituto Alouatta

Reserva Biológica Estadual do Aguaí

Reserva São Francisco

A parceria, a companhia e toda a experiência que compartilharam conosco é o que torna o nosso

projeto ainda mais rico.

Muito obrigado!

AOS PARCEIROS QUE NOS RECEBERAM:



AGRADECIMENTOS

Tivemos um ano lindo, e tudo isso só foi possível graças a vocês.

Nosso projeto inicial foi destinado para filhos de associados ASGEM, mas percebemos que outras

crianças também merecem viver experiências como as que já conhecemos, então, ele foi aberto para

a comunidade.

Nossa gratidão a vocês que fazem parte deste movimento de proteção e vivência nas montanhas. O

projeto Montanhistas do Futuro é nosso e desejamos que você tenha muito orgulho em fazer parte

disso.

Obrigado.

Contamos com vocês em 2023, para um novo ano cheio de aventuras.

A DIRETORIA E AOS ASSOCIADOS DA ASGEM:



www.asgem.org

@asgem_serrageral

@montanhistasdofuturo

montanhistasdofuturo@gmail.com

+55 48 99664-8727

CONTATO

Associação Serra Geral de Montanhismo - ASGEM

REALIZAÇÃO

Jadna Rosso

Renato Coral

COORDENAÇÃO

Jadna Rosso
TEXTO

Anderson Machado

Isabelle Casagrande

Joel Casagrande

Júnior Santos

Renato Coral
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