
● Parece simples se você pen-
sar que a cidade de origem está
no alto da montanha e a de desti-
no, no pé dela. Basta usar capa-
cete – afinal, para baixo todo san-
to ajuda, certo? Na prática, não é
bem assim.

Ao contrário do que parece,
não é um passeio simples. Exige
do ciclista alguma experiência
em trilhas e terrenos inclinados
e esburacados. Além do fôlego
para subir os 6 quilômetros ini-
ciais, que, apesar de percorridos
pelo asfalto, podem ser bem pu-
xados. O equipamento precisa
ser adequado: mountain bike
com pneus de cravo específicos
para chão de terra. Bicicletas ur-
banas não são aceitas.

Como é fácil se machucar, o
organizador do passeio e funda-
dor do Sampa Bikers, Paulo de
Tarso, só aceita novos participan-
tes depois de uma conversa por
telefone. “Pelas perguntas, o
equipamento que possui e as
aventuras anteriores consigo per-
ceber se o ciclista aguenta o tran-
co”, afirma.

Ele insiste que uma revisão na
bike é fundamental antes do pas-
seio – custa cerca de R$ 50 em
oficinas especializadas. Freios,
câmbio e correntes devem estar
checados. É comum pneus fura-
rem na descida, por isso, leve
câmara reserva, algumas chaves
e uma bomba de encher pneu.

Capacete, protetor solar e ócu-
los de sol são essenciais – ainda
mais para quem usa lentes de
contato. Bermuda de ciclismo
acolchoada ameniza dores no dia
seguinte. Como há veículos 4x4 e
motos subindo e descendo a es-
trada esporadicamente, o uso de
fones de ouvido é proibido para
evitar acidentes. Pochetes, ainda
que não sejam exemplo de bom
gosto, ajudam a levar, sem sobre-
carga nas costas, câmera, barra
de cereal e garrafinha de água –
que será reabastecida nas bicas
pelo caminho. / F.M.

UPGRADE
DUPLO

Oferta válida até 07/09/12. 
O upgrade de categoria é válido para as 

categorias de veículos compacto e 
intermediario em aluguéis de 4 dias min. ou 
30 dias max.  *Termos e tarifas sujeitos a 

alteração sem aviso prévio.          

Inclui Km. ilimitada + 
Seguros CDW e EP + Taxas 
de aeroporto + Impostos + 

Um motorista adicional

Usando o cupom de upgrade

Para reservas, termos e condições 
gerais visite pt.alamo.com ou ligue 

para (21) 2517-4800 (Rio de 
Janeiro) ou 4002-2829. Favor 

solicitar o código de reserva MF1 e o 
código de cupom AU4368BJZ.

pt.alamo.com

ALUGUÉIS NA FLÓRIDA 
SEMANAL A PARTIR DE

$197US

ALUGUÉIS NA CALIFÓRNIA 
OU NEVADA

SEMANAL A PARTIR DE

$212US

VEÍCULO DE PORTE STANDARD 

Felipe Mortara / CUNHA

O verde e o relevo exuberantes
da Mata Atlântica do Parque Na-
cional da Serra da Canastra ten-
tam desviar a atenção. A descida
vai de 1.400 metros até o nível do
mar. No rosto e no peito, o vento
frio e a umidade batem sem dó. A
bicicleta ganha velocidade. Uma
delícia. Mas o estado é de alerta o
tempo todo, já que um buraco ou
pedra podem facilmente trans-
formar a aventura em um grande
susto – ou acidente sério.

Assim é a maior parte dos 30
quilômetros do trajeto entre a in-
teriorana Cunha, em São Paulo,
e a litorânea Paraty, no Estado
do Rio. Trata-se do trecho final
da Estrada Real, por onde outro-
ra as pedras preciosas extraídas
de Minas Gerais – especialmen-

te Diamantina e Ouro Preto –
chegavam ao porto de Paraty.

Se há muito tempo não pas-
sam pedras e
metais valio-
sos por ali, o
mesmo não se
pode dizer dos
tesouros guar-
dados neste
bem preserva-
do trecho de
mata. Conheci-
da como estra-
da Cunha-Pa-
raty, a RJ-165
só tem condi-
ção de tráfego
para veículos
4x4 – quase vazia, para alegria
dos não motorizados.

Uma boa pedida é fazer o tour
em grupo, com carro de apoio

por perto. Escolhi me juntar a
um passeio do grupo paulistano
Sampa Bikers, que custa R$ 450.
Éramos cerca de 30 ciclistas.

Mountain bike em boas condi-
ções, com freios revisados e
pneus calibrados, é indispensá-
vel. Fôlego e preparo físico, tam-
bém. Eis a primeira má notícia:
os 6 quilômetros iniciais são de
ascensão íngreme até a divisa
dos Estados de São Paulo e do
Rio. O lado bom – afinal, não cus-
ta nada ser otimista – é que o tre-
cho é asfaltado. O percurso leva
cerca de uma hora, com parada
para banho em uma pequena ca-
choeira. No fim, há recompensa:
quando acaba o périplo ladeira
acima é servido um farto piqueni-
que com frutas, cereais e refrige-
rante. Só não vale exagerar, já
que a melhor parte – e mais peri-
gosa – está para começar.

Tensão. A ma-
ta se fecha e o
asfalto termi-
na. Ao grupo,
as recomenda-
ções do guia
Paulo de Tar-
so, fundador
do Sampa Bi-
kers, são cla-
ras: “Cuidado,
todo ano al-
guém vai parar
no hospital du-
rante esse pas-

seio”. Os ciclistas apenas se en-
treolham.

Uma placa indica o início do
Parque Nacional da Serra da Bo-

caina. Das paisagens, não espere
nada menos que um dos trechos
mais bem preservados da Mata
Atlântica. O outono costuma ofe-
recer dias abertos, pouco risco de
chuva e boa luz para fotografar.

Os mais familiarizados des-
cem na frente, as mãos sempre
nos freios, com cautela, já que há
o perigo de capotar. O clima ge-
ral é de muita descontração – as
mulheres formam um grupo ain-
da mais animado, que vai descen-
do e se divertindo com cuidado.

A prestadora de serviços Syl-
via Sanchez, de 51 anos, se dis-
traiu em plena reta e foi ao chão,
sem gravidade. “Meu pé ficou
preso na pedaleira e, na hora que
tirei, já não deu tempo. É normal
dar uma caidinha sem machu-
car, até dou risada”, explica. Em
casos mais graves, o jipe de
apoio é acionado para socorrer.

Reta final. Após 20 quilôme-
tros e 2h30 em estrada de terra,
um asfalto liso marca a saída do
parque nacional. Mais um pouco
e uma igrejinha anuncia o bairro
da Penha, já em Paraty. Ali, uma
estratégica parada para pastel –
com cerveja, por que não? – no
bar da Fátima e da Marlene.

Desculpa um pouco mais con-
vincente é a emocionante ca-
choeira do Tobogã, que morado-
res destemidos descem em pé,
no perigoso “surfe na pedra”.
Mas descer sentado já é garantia
de boa diversão e refresco na
água gelada. E as ruas de paralele-
pípedo do centro de Paraty estão
a apenas 5 quilômetros dali.

Todo sábado
no Estadão.

Do rock ao pop. 
Do eletrônico ao jazz.
C2+música: todos os gêneros 
em um só caderno.

● Caminho das pedras
Extraídos em Minas, ouro
e diamantes seguiam até
o porto pela Estrada Real

Equipamentos,
experiência e
muita atenção

Aventura Todo cuidado é pouco: chão de terra e buracos garantem doses de adrenalina
na pedalada em grupo pelo deslumbrante trecho entre Cunha e Paraty

Com vento
no rosto, uma
descida pela
Estrada Real

Queda. Aqui, sem ferimento
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Refrescante troféu oculto entre a
vegetação e as curvas da Rio-Santos

São pelo menos dez os pontos bons
para mergulho em Paraty e nos arredores.
Batismos custam a partir de R$ 195 na
Paraty Tours (paratytours.com.br)

● Quarto real
Pousada do Príncipe (pousadado-
principe.com.br) tem nome literal:
pertence a D. João de Orleans e

Bragança, bisneto da prince-
sa Isabel. Os quartos

não são de palácio,
mas compensam.
Diária a R$ 190,
para casal

● A Flip vem aí
Celebrando seu 10º aniversário,
a Festa Literária Internacional
de Paraty é o próximo grande
evento na cidade. De 4 a 8
de julho, homenagea-
rá o poeta Carlos
Drummond de
Andrade. Mais:
flip.org.br

A 30 quilômetros do centro e com clima
rústico, a Vila de Trindade reúne as mais
belas praias de Paraty. E conta com várias
opções de hospedagem e gastronomia

● Sabor
Duas coisas são

imperdíveis no
restaurante Arpoa-

dor: a moqueca de lula
recheada com siri e a músi-

ca ao vivo. Desvantagem: não
aceita cartão com a desculpa de
que “a rede está sem sinal”. Rua
da Matriz, 7. (24) 3371-4004

● O que ver
Passeio de barco
pelas ilhas; tour
até cachoeiras; visi-
ta a alambiques que
fabricam a famosa cacha-
ça local; caminhada a pé pelo
centro histórico, com paradas
nas igrejas e ateliês.
Mais: paraty.com.br

Hotéis

POÇOS DE CALDAS3

Toda segunda 
no Estadão.

Bem-vindo ao comportamento digital.
Tendências em tecnologia e últimos lançamentos.

PARATY

Distante 12 quilômetros do cen-
tro em direção ao norte, cercada
de verde e escondida entre as cur-
vas da rodovia Rio-Santos
(BR-101) está um dos troféus aos
ciclistas que pedalaram até Pa-
raty: uma praia tão pouco conhe-
cida que nem nome oficial tem.

Mas pista para encontrar o lo-
cal, sim, existe: basta seguir as
indicações para a Toca do Pastel,
de onde se tem a bela vista da
foto ao lado.

O passeio foi feito com as bate-
rias recarregadas, no dia seguin-
te ao da chegada a Paraty. A ma-
nhã ensolarada, mas sem calor
escaldante, animou os ciclistas
que saíram da cidade pela bem
cuidada ciclovia. Em 45 minutos,
chega-se a barraca onde são ven-
didos água de coco (R$ 3) e um
generoso pastel de siri (R$ 5).

Ali pinta a dúvida: continuar
fotografando a paisagem des-
lumbrante enquanto a luz e a po-
sição do sol são favoráveis ou
ceder à tentação de seguir ime-
diatamente para o mar? Tanto
faz a escolha: depois da descida
a pé pela trilha que não leva
mais de 5 minutos para ser venci-
da, as palavras problema, dor e

cansaço parecem deixar de exis-
tir. As águas calmas dão a im-
pressão de terem sido especial-
mente preparadas para aquele
mergulho revigorante.

Curiosamente, o fundo do
mar por ali não é de areia, mas de
uma mistura de lama que deixa a
água mais escura – mas não me-
nos refrescante. Para os mais
destemidos, na maré baixa é pos-
sível caminhar pelas pedras até
duas praias próximas.

Após subir a trilha de volta até

a barraca de pastel, tome uma du-
cha de água doce e se prepare pa-
ra pedalar de novo.

E a volta pode ser ainda me-
lhor, acredite. Tanto os trechos
cercados de natureza quanto os
urbanos fazem a máquina foto-
gráfica trabalhar sem descanso –
tanto que, ao tentar fotografar e
pedalar pela ciclovia de Paraty si-
multaneamente, este repórter le-
vou seu único tombo em toda a
aventura. Em tempo, a câmera
foi salva. / F.M.

ÁGUAS DE LINDÓIA CALDAS NOVAS3

Classificados
é

MONTE VERDE-MG
Green Mountains Hotel. Preços
promocionais. Chalés c/lareira. Vi-
site: www.greenhotel.com.br
� ( 1 1 ) 3 2 5 8 - 9 8 9 8 - Fa x :
(11)3256-0287/(35)3433-5518
reservas@greenhotel.com.br

ILHA COMPRIDA SP
SAMBURA POUSADA
Chalés mob. p/4 pes, piscina c/
toboágua, futebol, volei, bocha, play
gr, churr, sala TV, jogos, aparelhos
ginástica, lanchonete, estacionam.
R$109, p/2 pes (11) 4195-0777
www.samburapousada.com.br

Hotéis
BAHIA - SALVADOR! É NO
MAR HOTEL R$129,00
Frente Praia Rio Vermelho. Café da
manhã e noite. 08000714440
www.marhotelbahia.com.br

BROTAS3

SOCORRO3

Todo sábado
no Estadão.Do rock ao pop. Do eletrônico ao jazz.

C2+música: todos os gêneros em um só caderno.

águas de lindóia

M
CM

 P
RO

ES
P

CORPUS
CHRISTI 

& 
FÉRIAS

O HOTEL QUE VALE POR DOIS!

LOCALIZAÇÃO IDEAL PARA 
CURTIR A CIDADE. 

E ÁREA CAMPESTRE EXCLUSIVA,
PARA CURTIR A NATUREZA!
VEJA NO SITE OS PACOTES E PROMOÇÕES.

(19) 3824.1411 www.plazzahotel.com.br

Villa di Mantova Resort Hotel
Finais de Semana de Junho com 

Festa Junina na Fazenda di Mantova!

Feriado

Corpus 

Christi, 

de 07 a 

10/06!

Central de Reservas (19) 3824.1444
Hotel (19) 3824.8400

www.villadimantova.com.br

feriado corpus christi
Com tradicional Festa Junina, 

Festival Gastronômico e Torneio 
de Pesca valendo prêmios!

Todos os sábados 
de Junho tem Arraiá 

com música ao vivo e 
muita animação com os

monitores de lazer!

www.recantoparaiso.com.br | 0800 77 00 447 | (19) 3824.4555

www.aguasdelindoia.com.br

águas de lindóia

hotel guarany

FESTA JUNINA COM 
SANFONEIROS, DELÍCIAS TÍPICAS, NOITES TEMÁTICAS E ATÉ SHOW DE MÁGICA.

0800 701 0408
(19) 3924.8080

www.hotelguarany.com.br

CORPUS CHRISTI COM TUDO DE BOM,
GOSTOSO E DIVERTIDO.

Tem um lugar onde o feriado
Corpus Christi dá água na boca:

Hotel Majestic

RESERVAS ATÉ 24 HORAS: (11) 3672.2955
www.hotelmajestic.com.br

Festa Junina com 
delícias típicas, quadrilha,
brincadeiras e sanfoneiro! 

Tem um lugar onde o feriado
Corpus Christi dá água na boca:

Hotel Majestic

O básico
de Paraty

Não é
miragem.
Do alto da
Serra da
Bocaina,
a cidade
litorânea
surge ainda
distante

FOTOS FELIPE MORTARA/AE

Sem nome. Pista é seguir indicações para a Toca do Pastel
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