Acessos descritos neste arquivo:
Pedra do Moinho e Morro da Reunião (Petrópolis)
Mapa com algumas indicações úteis:
https://drive.google.com/open?id=1_gb-RJNkt_C36-5pRDx03vpH7P-qsfkj&usp=sharing

Acesso à Pedra do Moinho:
Ir de carro até o Sítio Moinho de Produtos Orgânicos (Estr. Correia da Veiga, 2401 - Itaipava, Petrópolis), onde
poderá estacionar sem problemas, ao lado de fora do Sítio, praticamente em frente da portaria principal.
Caso encontre com alguém por lá, seja cortês e informe sua intenção de ir escalar na Pedra do Moinho.
Após deixar o carro, volte caminhando pela mesma estrada de terra pela qual veio, por 550m, até ver uma
estradinha de terra, com um pouco de mato, ao lado esquerdo. Há uma porteira de madeira, a qual deve ser
passada pela esquerda, contornando entre a cerca e o barranco (não tente abrir a porteira!).

Estradinha para o pasto e porteira

Suba por uns 20 metros nesta estradinha. Você estará de cara para a parede, bastando apenas subir o pasto,
escolhendo o melhor caminho entre os arbustos. Fique atento aos cavalos no local e seja gentil com todos.

Vista da parede após passar a porteira. Seguir o pasto até a base

Acesso ao Morro da Reunião:
Ir de carro em direção à entrada do PARNASO, no Bonfim (Petrópolis). Pouco ANTES do “Café da Montanha
Bonfim”, há uma bifurcação. Pega a rua da direita (Rua José Pimenta) e seguir por 450m. Pegar a entrada à
esquerda em uma rua de terra, bem esburacada. Subir uns 100 metros e estacionar à frente de uma estufa
de plantação. Tomar cuidado para deixar o carro o mais encostado possível, pois nesta rua podem passar
caminhões.

Início da trilha

Estacionar aqui

Após deixar o carro, subir por trás desta estufa, contornando a lavoura, COM MUITO CUIDADO para não
pisotear o que está plantado. Há uma trilha insipiente entre a lavoura, que leva à floresta de pinheiros acima.
Chegando na floresta de pinheiros, a trilha some, haja vista a vegetação ser muito aberta (apesar das
enormes árvores). Siga em direção à parede, de acordo com a via que deseja fazer. Para a “Rebimboca e suas
duas vizinhas, siga em diagonal para a esquerda, sem subir muito. Para a “CEB 100”, siga sempre reto para
cima.
Lembre-se de ser cortês com o pessoal local. Em geral, há pessoas trabalhando na lavoura. Explique sua
intenção de escalar o Morro da Reunião e peça sempre licença antes de subir. Considere comprar algum
produto ao final da escalada (alface, couve etc).
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