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ATOS OFICIAIS
PORTARIA DO PODER
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Portaria Nº 033/18 - Exonerar a funcionária Daniele Aparecida Domingues Vieira, RG:
41.364.645-2 (Assessor Parlamentar), referência “D” e revogar a portaria n.º 086/2017.
Portaria Nº 034/18 - Exonerar a funcionária Vanessa Cristina Galvão, RG: 42.895.0280 (Assessor Parlamentar), referência “D” e revogar a portaria n.º 087/2017.

Portaria Nº 035/18 - Exonerar a funcionária Jessica Elias
Rolim, RG: 48.605.074-9 (Assessor Parlamentar) referência
“D” e revogar a portaria n.º
088/2017.
Portaria Nº 036/18 - Exonerar o funcionário Danilo Marques de Oliveira, RG:
40.758.689-1 (Assessor Parlamentar) referência “D” e revogar a portaria n.º 094/2017.
Portaria Nº 037/18 - Exonerar a funcionária Cristiane Marcontonio Gonçalves, RG:

25.521.392-X (Assessor Parlamentar) referência “D” e revogar a portaria n.º 097/2017.
Portaria Nº 038/18 - Exonerar a funcionária Rosimeire Letícia Machado Rosa, RG:
24.935.496-2 (Assessor Parlamentar) referência “D” e revogar a portaria n.º 098/2017.
Portaria Nº 039/18 - Exonerar a funcionária Priscila Rodrigues Lopes, RG: 48.796.369-6
(Assessor Parlamentar) referência “D” e revogar a a portaria
n.º 101/2017.

Portaria Nº 040/18 - Exonerar a funcionária Giane Souza,
RG: 50.086.024-5 (Assessor
Parlamentar) referência “D” e
revogar a portaria n.º 012/
2018.
Portaria Nº 041/18 - Exonerar a funcionária Paloma Gisele Biller, RG: 41.692.956-5 (Assessor Parlamentar) referência
“D” e revogar a portaria n.º
020/2018.
Portaria Nº 042/18 - Conceder férias ao funcionário Lucas
Aveiro Lima, RG: 48.590.157-

2 (Advogado) referência “L”,
no período de 18/06/2018 a
27/06/2018, sendo 1/3 (um terço) convertido em abono pecuniário.
Portarias n.ºs 033 a 041/2018 Publicadas e registradas nesta
secretaria em 04 de junho de
2018.
Portaria n.º 042/2018 - Publicada e registrada nesta secretaria em 07 de junho de 2018.
Sergio Poli Simon
Presidente
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VISITA PRESIDENCIAL

Cerimônia marca o lançamento da pedra fundamental
do RMB e o início dos testes do LABGENE

O CENTRO Industrial Nuclear de Aramar, em Iperó, sediou
na manhã da última sexta (8),
a cerimônia de lançamento da
pedra fundamental do Reator
Multipropósito Brasileiro (RMB)
e o início dos testes de integração dos turbogeradores do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE).
O evento contou com a presença do presidente da República, Michel Temer, dos ministros da Defesa, Joaquim Silva
e Luna, da Saúde, Gilberto Occhi, da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações,
Gilberto Kassb, do Comandante da Marinha do Brasil, Almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira, do prefeito de Iperó, e diversas autoridades.
A comitiva presidencial iniciou
a visita pelo LABGENE, que é
um protótipo, em terra, da
planta nuclear do futuro submarino com propulsão nuclear
brasileiro, e possibilita a simulação, em condições de segurança, da operação do reator
e dos diversos sistemas eletromecânicos integrados.
Em seguida, uma solenidade
oficializou o início dos testes do
LABGENE e o lançamento da
pedra fundamental do RMB,
que tornará o Brasil autossuficiente na produção de radioisótopos. Os radioisótopos são
fundamentais para a fabricação
de radiofármacos, que têm

grande importância para o tratamento de doenças em diversas áreas da Medicina, como a
cardiologia, oncologia, hematologia e neurologia. O RMB
está sob a responsabilidade da
Comissão Nacional de Energia
Nuclear (CNEN) e será construído numa área de 2,04 milhões
de metros quadrados, cedida
pela Marinha do Brasil e pelo
Governo do Estado de São Paulo, vizinha ao Centro Industrial
Nuclear de Aramar.
A região de Iperó passará a ter
dois reatores nucleares, o do
RMB e o do LABGENE, que farão com que o município se
torne um polo de desenvolvimento de tecnologia nuclear
no país, atraindo novas empresas e indústrias, gerando empregos para todos os níveis de
formação e qualificação, e incrementando a atividade econômica local.
“É um momento muito especial para a nossa nação, com o
reforço à nossa soberania e às
nossas condições de defesa. O
início dos testes do LABGENE
nos permitirá avançar, principalmente com relação à atuação da Marinha. Em relação ao
RMB, teremos muitos avanços
também, de forma especial na
área da Saúde. Parabéns a todos que estão envolvidos nesses projetos”, comentou o ministro Gilberto Kassab.
O ministro Gilberto Occhi ex-

plicou que anualmente são realizados cerca de dois milhões
de exames por imagem no Brasil e, por isso, o Ministério da
Saúde vai investir R$ 750 milhões no projeto do RMB até
2022, visando baratear os custos relacionados à medicina nuclear. “Estamos dando um passo significativo para a independência tecnológica e acesso
aos serviços de diagnósticos e
tratamentos de medicina nuclear no país. Hoje somos dependentes de produtos estrangeiros. A partir do funcionamento do RMB, poderemos
aumentar o número de tratamentos no Brasil e de exames
por imagens, além de ajudar
outros países com a exportação de radiofármacos. Reforço o meu compromisso de continuar investindo
em novas tecnologias para
ofertar o que há de melhor
e mais moderno para todos os cidadãos brasileiros”, disse.
Já o ministro Joaquim Silva e Luna destacou que os
investimentos relacionados
aos projetos desenvolvidos
em Iperó contribuem para
o fortalecimento da economia nacional e a projeção do Brasil no cenário internacional. “O setor nuclear integra a estratégia
nacional de defesa. O LABGENE e o RMB são em-

preendimentos que contribuem para o Programa Nuclear
Brasileiro e o desenvolvimento
nacional. Hoje somos capazes
de realizar o enriquecimento de
urânio e a fabricação do combustível utilizado em reatores
nucleares. Ao avançarmos no
Programa Nuclear, vamos aprimorar as tecnologias para uso
com fins pacíficos.”
O presidente Michel Temer
lembrou que esteve no Centro
Industrial Nuclear de Aramar há
sete anos e enfatizou sobre a
evolução dos projetos em andamento em Iperó desde então. “Este é um momento que
traz orgulho a todos os brasileiros. O RMB e o LABGENE elevam o nosso patamar na área
de Ciência e Tecnologia, consagrando a posição do município de Iperó e da região como
polo de tecnologia nuclear,
gerando empregos e atraindo
novos investimentos. É um extraordinário desenvolvimento
que está sendo feito aqui.”
Para o prefeito de Iperó, anfitrião do evento, foram fundamentais as tratativas entre a
Marinha do Brasil e o Governo
de São Paulo, com intermediação do deputado federal Samuel Moreira (chefe da Casa
Civil na época) e da Prefeitura
de Iperó, para a desapropriação de 800 mil metros quadrados necessários à construção
do RMB. A liberação dos recursos foi autorizada pelo governo do Estado em junho do ano
passado, após dois encontros
realizados para tratar sobre o
projeto. “É um momento histórico para o nosso município

e a região, pois já há alguns
anos vínhamos trabalhando
para tornar o RMB uma realidade, o que trará empregos de
níveis técnico e superior, e
atrairá pesquisadores de todo
o país e do exterior. Além da
projeção nacional de Iperó, o
RMB vai trazer desenvolvimento e tecnologia para o município e a Região Metropolitana
de Sorocaba, sendo o maior
centro de tecnologia de pesquisa nuclear do país”, destacou
o prefeito.
HOSPITAL DE IPERÓ - Também prosseguem as tratativas
para a parceria entre a Marinha do Brasil e a Prefeitura de
Iperó visando o funcionamento do hospital do município. As
negociações estão em andamento há três anos e atualmente o processo aguarda parecer da Advocacia Geral da
União (AGU) para a assinatura
do convênio. Na última reunião
realizada em maio, entre representantes da Prefeitura, da Secretaria Estadual da Saúde e da
Marinha, foram encaminhadas
todas as questões que estavam
pendentes.
“Durante o evento de hoje, em
Aramar, conversei com o contra-almirante André Luís Ferreira Marques sobre o andamento do projeto. Serão investimentos de R$ 5,5 milhões para
o funcionamento do nosso
Hospital Local Designado
(HLD), que se tornará uma referência inclusive no atendimento na área nuclear. Nossa
expectativa é que em breve
teremos a aprovação da AGU”,
finalizou o prefeito.
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CAPACITAÇÃO

Prefeitura recebe recursos
para instalar novo leito no PA

Fundo Social
assina convênios
640 alunos dos CEI’s (creches) de Iperó receberão
uniformes por meio do projeto de costura e uma
exposição será montada no fim do ano com os
objetos confeccionados pelo projeto de Natal

NO INÍCIO desta semana, a
Prefeitura de Iperó recebeu a
confirmação da liberação de R$
99,9 mil que serão utilizados
para instalar um novo leito de
emergência no pronto atendimento (PA). O projeto solicitando os recursos foi enviado em
2017, visando a aquisição de
equipamentos para uma sala
de emergência, com verba do
Fundo Nacional da Saúde.
Apesar de negado na época da
solicitação, no início da semana a Prefeitura teve o valor liberado, com um parecer favo-

rável emitido pelo Ministério da
Saúde. Esses recursos serão
utilizados para a aquisição de
um ventilador mecânico (respirador), um aspirador, uma
bomba de infusão, uma cama
de emergência automática, um
monitor multiparâmetro e um
desfibrilador.
“Já temos um leito de emergência em funcionamento atualmente e, com a ampliação e
reforma do pronto atendimento, passaremos a ter mais um
leito. Com isso, teremos condições de atender melhor os

usuários do SUS do nosso município”, explicou o secretário
da Saúde.
“Recebemos a notícia da liberação desses recursos com
muita alegria, pois a disponibilização de um novo leito de
emergência no pronto atendimento virá para reforçar a nossa estrutura na área da Saúde.
Parabéns a toda a equipe de
Convênios e Planejamento por
mais essa importante conquista. Novamente é a população
quem ganha”, comentou o
prefeito.

REVITALIZAÇÃO

Prefeitura inicia obras
na Praça Santa Rita

COMEÇARAM no último dia
7 as obras de revitalização da
Praça Santa Rita, na região central de Iperó. De acordo com a
Secretaria de Obras, entre as
melhorias que serão executadas no local estão a colocação

de bloquetes para formar o
piso da praça, construção de
novos canteiros, instalação de
academia ao ar livre e novas
luminárias, além da revitalização paisagística. As obras serão
realizadas com recursos própri-

os do município e o custo é de R$ 101,8 mil.
Os serviços de terraplenagem não fizeram parte do processo licitatório
e a execução ficou sob a
responsabilidade da Prefeitura. “A Praça Santa
Rita é um espaço que
está intimamente ligado
à história da nossa cidade. A capela de Santa
Rita existe ali desde o fim
da década de 1920 e a
devoção à santa está
presente até os dias de hoje,
com as missas e a festa realizada anualmente. A revitalização da praça, além de necessária, é uma forma de contribuir para preservar essa memória”, disse o prefeito.

O PREFEITO de Iperó e a
primeira-dama, Valdenis Ribera Mira, estiveram em São Paulo nesta segunda (11), onde
participaram de uma solenidade para a assinatura de convênios para os projetos “Costurando o Futuro” e “Natal Espetacular”. Lançados recentemente pelo Fundo Social do
Estado de São Paulo (FUSSESP),
eles serão desenvolvidos pelo
Fundo Social de Solidariedade
de Iperó (FSS). A cerimônia no
Palácio dos Bandeirantes contou com a presença da primeira-dama do Estado, professora Lúcia França, e representantes de diversos municípios paulistas. Ao todo, foram assinados 120 convênios.
O “Costurando o Futuro” tem
o objetivo de confeccionar uniformes para os centros de educação infantil (CEI’s) do município, por meio de repasse financeiro do FUSSESP para a
compra do material necessário
à produção das peças, sendo
um agasalho, uma calça, uma
bermuda e duas camisetas de
manga curta. O município entrará com a contrapartida visando atender todos os CEI’s e
beneficiando os cerca de 640
alunos matriculados atualmente. Ao todo o projeto terá 16
participantes sob a orientação
de dois instrutores que já atuam na “Escola da Moda”. Os
participantes receberão bolsa-

auxílio de R$ 330,00 e o Fundo Social de Iperó receberá
mais três máquinas profissionais de costura. A finalização
dos uniformes está prevista
para outubro deste ano.
Já o “Natal Espetacular” tem
o objetivo de desenvolver peças com recicláveis de garrafa
PET para uma exposição que
será realizada no fim do ano.
O FUSSESP repassará os recursos para a compra de luzes de
Natal e materiais auxiliares às
produções. O projeto terá cinco participantes que receberão
bolsa-auxílio de R$ 330,00. O
município entrará com a contrapartida para o pagamento
de dois instrutores e a arrecadação das garrafas PET que
serão utilizadas. A duração será
de cinco meses.
“Esses dois projetos que formalizamos hoje junto ao Fundo
Social do Estado são muito
importantes e vêm para auxiliar na capacitação e geração de
renda”, comentou a primeiradama Valdenis Ribera Mira.
“Além dos benefícios proporcionados aos alunos com a
confecção dos uniformes pelo
projeto Costurando o Futuro,
a expectativa é que essa exposição no fim do ano, trazida
pelo Natal Espetacular, seja
uma atração adicional na programação natalina que realizamos anualmente”, explicou o
prefeito.
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PADROEIRO

SANTO ANTONIO

Festa do padroeiro leva milhares
de pessoas à Praça Padre Calixto

1ª Cavalgada de Santo
Antonio é realizada em Iperó

DURANTE os 14 dias de
programação, a 75ª Festa de
Santo Antonio atraiu milhares
de pessoas à Praça Calixto,
onde participaram das celebrações religiosas e das atrações
culturais, incluindo barracas de
comidas e bebidas típicas, bingo em prol às ações da igreja e
shows gratuitos. Diariamente
também foi distribuído o pão
de Santo Antonio no fim das
missas. O encerramento das
festividades aconteceu nesta
quarta (13), dia do padroeiro,
com a procissão e a missa presidida pelo arcebispo de Sorocaba, dom Júlio Endi Akamine.
Cerca de 600 pessoas participaram da celebração.
Desde a primeira edição, realizada em 1943, anualmente os
iperoenses homenageiam o padroeiro, o que transformou a
festa numa tradição há mais de
sete décadas. O evento teve
ainda a parceria da Prefeitura
de Iperó, por meio do Departamento de Cultura, com o
projeto “Eu amo Música”, que
levou oito shows para a praça.
Roque e banda, Rose Araújo e
banda, Banda Vintage, Diego
Henrique, Ivan e Anderson,
Banda Marcial de Iperó, Auto
Reverse e Sandy Proença integraram a programação do “Eu
amo Música” deste ano. A
Banda Marcial também acompanhou a procissão de Santo

CERCA DE 300 pessoas participaram da 1ª Cavalgada de
Santo Antonio, realizada no
último domingo (10), que reuniu 248 cavaleiros e 26 charretes, de acordo com a “Comitiva Chora me liga”, organizadora do evento. Entre os participantes estiveram representantes de Iperó, Boituva, Capela do Alto, Sorocaba e Araçoiaba da Serra.
A iniciativa da Cavalgada de
Santo Antonio surgiu após o
pedido feito por comitivas para
a realização do evento em homenagem ao padroeiro. A partir da primeira edição realizada
neste ano, a Cavalgada acontecerá anualmente, sempre no
segundo domingo de junho,
integrando o calendário oficial
de eventos de Iperó.
No sábado (9), antecedendo a
Cavalgada, o cantor Diego Henrique se apresentou na antiga
Oficina de Soldagem de Trilhos,
onde os cavaleiros se concentraram para o evento. A Cavalgada teve o apoio da Prefeitura de
Iperó, por meio da Secretaria de
Meio Rural, Ambiente e Turismo (SERAT), Guarda Civil Municipal (GCM), Departamento
de Trânsito e Departamento de
Cultura, além do patrocínio de
estabelecimentos comerciais da
cidade.
Os cavaleiros saíram da antiga
Oficina (área ao lado do balonismo) e percorreram as avenidas José Marques Penteado,
Paulo Antunes Moreira e Emílio Guazzelli, rua Sizino Dias,
avenidas do Estado e Brasil.
Cerca de oito quilômetros de

Antonio pelas ruas do centro.
Ainda como parte das comemorações do padroeiro, no último domingo (10) foi realizada a 1ª Cavalgada de Santo
Antonio, com percurso que iniciou e terminou na antiga Oficina de Soldagem de Trilhos (ao
lado da área do balonismo),
após percorrer diversas vias da
região central da cidade.
“Nossa paróquia vai completar
51 anos de criação daqui a alguns dias e, mesmo antes de
ser paróquia, os iperoenses já
celebravam Santo Antonio.
São 75 anos de festividades.
Procuramos fazer o melhor na
organização, na parte espiritual, no acolhimento ao povo, no
convite ao padres que por aqui
passaram. E hoje o nosso ar-

cebispo participou do encerramento, colocando uma chave
de ouro na festa. Obrigado a
todos pela colaboração e esforço, e obrigado à Prefeitura
por todo o apoio. Muita gente
deu o melhor de si para preparar tudo isso”, comentou o
padre Isac Isaías Valle.
“A Festa de Santo Antonio é
muito esperada anualmente e
foi um sucesso mais uma vez.
É um momento importante de
encontro e confraternização
entre as famílias, de preservar
as tradições da nossa cidade e
as nossas raízes, com as celebrações religiosas e a parte recreativa que reúnem muita
gente na praça. Contem com
o nosso apoio sempre”, salientou o prefeito.

percurso e retorno à antiga
Oficina, onde foi oferecido almoço para os cavaleiros e realizado um show com “Os
Tchês”. Os participantes também receberam uma caneca
comemorativa.
Alan Rodrigues Andrade, o
Alan “Botinha”, presidente da
“Comitiva Chora me liga”, destacou a parceria com a Prefeitura de Iperó e o objetivo da
cavalgada em homenagem ao
padroeiro, que também visa
resgatar a tradição ligada ao
tropeirismo e preservar esse
aspecto cultural da cidade.
“Agradeço ao comércio de Iperó e aos amigos que não mediram esforços para fazer o
evento. Foi um sucesso. Agradeço também toda a equipe da
‘Comitiva Chora me liga’ e todas as equipes da Prefeitura
que se dedicaram. E obrigado
aos participantes dessa primeira edição. Que Deus abençoe
a todos”, disse.
“A Cavalgada de Santo Antonio foi inserida no calendário a
partir deste ano justamente
para manter viva essa tradição
dos desfiles de cavaleiros na
cidade e preservar a nossa cultura local e regional. Tivemos
um bom número de participantes e a expectativa é que aumente nas próximas edições.
Além disso, em junho comemoramos o dia do nosso padroeiro e ao longo do mês são
realizadas diversas festividades.
Com isso, a Cavalgada vem
reforçar essas homenagens a
Santo Antonio”, comentou o
prefeito.
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IPERÓ - SOROCABA

IPEROCKS

Prefeito solicita ao presidente da
República melhorias na rodovia

EM MEIO à cerimônia na manhã da última sexta (8), que
marcou o lançamento da pedra fundamental do Reator
Multipropósito Brasileiro (RMB)
e o início dos testes de integração dos turbogeradores do Laboratório de Geração de Energia Nucleoelétrica (LABGENE),
o prefeito de Iperó encaminhou
um pedido diretamente ao presidente da República, Michel
Temer, para a realização de
melhorias na Rodovia Prefeito
Benedito Paula Leite Júnior,
que liga Iperó a Sorocaba.

São cerca de 24 quilômetros,
por onde trafegam diariamente 4,5 mil veículos. Esse número é equivalente a 50% de toda
a frota do município, que é de
cerca de nove mil veículos.
A estrada é uma referência
para diversas cidades da região,
tem uma função mais importante do que uma simples vicinal e ganhará ainda mais importância com as atividades do
RMB. A Prefeitura realiza periodicamente a manutenção da
via, com foco em serviços de
tapa-buracos, roçagem e sina

lização.
“Hoje tivemos um evento importante para o município,
com o início das operações do
LABGENE e o lançamento da
pedra fundamental do RMB.
Os empreendimentos ficam às
margens dessa rodovia. Conversei reservadamente com o
presidente Michel Temer e encaminhei a solicitação para
que sejam pavimentados os
acostamentos, duplicada a
rodovia ou mesmo construída
a terceira faixa nos trechos
críticos. Sozinho, o município
não consegue suportar os custos necessários a essas melhorias. Como exemplo, somente para pavimentar os acostamentos, o investimento seria em torno de R$ 12 milhões. Mas o ideal seria a duplicação ou a terceira faixa. O
presidente foi bastante receptivo e se comprometeu a colocar o Ministro dos Transportes à disposição do município
para dar andamento ao projeto. Agora vamos cobrar e
trabalhar para que essa seja
mais uma conquista importante, assim como o RMB”,
explicou o prefeito.

CICLISMO

Iperoense participa
do Festival Brasil Ride
O 6º FESTIVAL Brasil Ride,
realizado entre 31 de maio e 3
de junho, reuniu quatro mil competidores, incluindo ciclistas e
corredores, que disputaram as
etapas Road Brasil Ride, Warm
Up Pro, Sport e Trail Run Series.
Entre os atletas esteve o iperoense Luís Felipe de Souza Gouvêa, de 30 anos, que desde 2016
percorre cerca de 300 quilômetros semanalmente em seus treinos. O Festival é o maior evento
de esporte outdoor do Brasil e
levou os participantes a testarem
os seus limites nas trilhas e estradas da chamada Cuesta Paulista, entre Pardinho e Botucatu.
Durante a competição, o iperoense percorreu os 199 quilômetros da Warm Up Pro. Foram dois
mil competidores nessa prova e,
entre os 120 participantes da categoria Master A1 (30 a 34
anos), Felipe terminou na 69ª
posição. Um resultado importante, considerando que foi o pri-

meiro evento desse nível que o
atleta participou e o objetivo era
concluir o percurso, que foi dividido em três etapas e teve cerca
de 13 horas de duração.
Após decidir participar do Festival Brasil Ride, a partir de novembro do ano passado Felipe intensificou os treinamentos, chegando a pedalar 480 quilômetros
por semana. “Sempre divido o
meu tempo entre os treinos e o
trabalho. O sentimento de realização ao concluir a prova foi
muito emocionante. O terceiro
dia foi o mais pesado e trouxe
as maiores provações, com uma
luta constante entre o corpo e a
mente, visando alcançar a linha
de chegada. E alguns gestos no
meio do caminho nos deram força, como os alunos de uma escola de Pardinho que ficaram na
calçada assistindo a nossa passagem e, com as mãos estendidas, nos cumprimentavam. Tudo
isso teve um significado muito

grande e o resultado foi bastante positivo. Agradeço a todos
que me apoiaram para participar
desse evento, onde levei o nome
da nossa cidade”, disse.
“Parabéns ao Felipe pela participação no Festival Brasil Ride e
pelos resultados alcançados. Foi
um campeonato extremamente
disputado, com inúmeras dificuldades no decorrer do percurso,
e a conclusão da prova demonstra toda a resistência adquirida
com esse treinamento. Além disso, levou o nome de Iperó para
uma competição que reúne atletas nacionais e estrangeiros, deixando a nossa cidade orgulhosa”, comentou o prefeito.
Entre as próximas competições
que serão disputadas pelo iperoense está o “4º Desafio Caminho de Aparecida”, em setembro, com 282 quilômetros entre
Alfenas/MG e Aparecida/SP, que
deverão ser percorridos em 20
horas.

Festival divulga a
escalada em Iperó

ENTRE OS dias 8 e 10 de
junho, Iperó sediou o “I Festival Iperocks”, para divulgar a
prática do boulder. O evento
realizado no bairro do Morro
foi uma oportunidade para que
escaladores se reunissem para
confraternizar, escalar e trocar
experiências, além de conhecer
o potencial de Iperó no segmento da escalada. A Prefeitura de Iperó, por meio das
secretarias de Meio Rural, Ambiente e Turismo (SERAT) e da
Saúde, apoiou o evento.
O boulder é uma modalidade de
escalada em rocha desenvolvida em Iperó desde fevereiro do
ano passado. Em junho do ano
passado, quando os escaladores descobriram todo o potencial da região, batizaram a área
com o nome de “Iperocks”. O
boulder é praticado sem o uso
dos equipamentos convencionais como cordas e mosquetões
e consiste em escalar pequenos
blocos de pedras, geralmente
com altura não superior a seis
metros, onde os movimentos
são de extrema dificuldade técnica e exigem força. Foi eleito
pela revista Forbes como o segundo esporte mais completo
do mundo.
Cerca de 200 escaladores passaram por “Iperocks” durante
os três dias, incluindo representantes de São Paulo, Paraná,
Goiás, Rio de Janeiro e Minas
Gerais, além de dois atletas
holandeses. Como a escalada
foi incluída entre os esportes
olímpicos e estará presente já
a partir da próxima edição, em

Tóquio, os escaladores Felipe
Ro e Felipe Camargo também
estiveram em Iperó para divulgar a modalidade. Felipe Ro, de
18 anos, integra a Seleção Brasileira, e Felipe Camargo, de 23
anos, tem várias conquistas em
campeonatos mundiais de escalada em rocha.
Flávio Ragne Torreglosa, escalador e um dos organizadores
do “I Festival Iperocks” falou
sobre o sucesso do evento e o
potencial da área em Iperó. “A
gente costuma dizer que um
lugar de escalada não frequentado acaba caindo no esquecimento. Então é fundamental a
comunidade local estar sempre
presente e conhecer a escalada, que é um esporte bastante
completo e saudável. A vinda
de atletas de alto nível ao evento reafirma todo o potencial de
Iperó, e inclusive o município
já está sendo assunto em toda
a comunidade brasileira de escalada, com muita gente querendo vir conhecer. Obrigado
à Prefeitura pelo apoio e a todos que têm nos ajudado”,
comentou.
Ainda de acordo com Flávio
Torreglosa, Iperó é o local mais
próximo de São Paulo onde há
a possibilidade de praticar a
escalada com qualidade. Para
conhecer mais sobre as atividades no município, basta
acompanhar as redes sociais
com o nome “Iperocks”. Também há informações no site
www.iperocks.com. Para chegar ao local, no bairro do Morro, há sinalização.

