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IBITIPOCA OFF ROAD

EDITORIAL
OPS! ESTAMOS FALANDO 
DE IBITIPOCA OFF ROAD? 
   Certamente que sim. Para que a poeira 
suba, a adrenalina deixe o coração na boca, 
o colorido invada Conceição de Ibitipoca e o 
pódio aconteça, é necessário agregar valor 
ao rallye. 
   Como estamos fazendo isto? Preservando 
as montanhas de Minas e colecionando 
adjetivos. Somos - de novo! - Evento Neutro 
de Carbono. 
   As gerações futuras agradecem porque 
o IOR traz em sua genética a confluência 
de gerações, misturando DNAs de orgulho, 
tradição, amizade, heroísmo e superação.
   Mais uma vez, você é nosso convidado 
nessa aventura.

   Esse é o nosso DNA: levantar poeira e superar obstáculos.
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VISTORIA
JUIZ DE FORA 

a partir das 14h

Local: Suprema JF

Alameda Salvaterra, 200 

(Trevo Salvaterra)Motos: 

Supervisão FMEMG
Carros: 

Supervisão FMA

BRIEFING - 20h
(obrigatório)

Local: 
Auditório 

Suprema JF

04/AGOSTO

(sexta-feira)

IBITIPOCA 

a partir das 7h30

NEUTRO - LIMA DUARTE 

a partir das 10h

Local: Armazen de Minas 

(Posto Ipiranga)

FESTA DE  CHEGADA

JUIZ DE FORA 

a partir das 14h30

Local: Suprema JF

FREESTYLE 

MOTOCROSS

Manobras espetaculares de 

Fred Kyrillos, da Equipe  Ipiranga

SHOW COM FELIPE MARQUES, 

DUO RETRÔ ACÚSTICO 

e BATUCANO

 (Bateria da Atlética 

Medicina Suprema)

BARRACAS E STANDS

PREMIAÇÃO 19h

Local: Suprema JF

LARGADA

06/AGOSTO(domingo)
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CATEGORIAS
- Graduado

- Master
- Passeio Pais e Filhos

- Turismo
- Turismo Light (4x4 e 4x2)

CARROS:

CRONOGRAMA
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Griffe IOR

No lançamento da Loja Oficial, 
dia 6 de julho, no Mister 
Shopping (Juiz de Fora-MG), 
patrocinadores, pilotos e 
imprensa prestigiaram a nova 
coleção. Entre as novidades, 
camisa infantil de trilha e calça 
de trilha.

Colorida, autoral, 
estilosa, charmosa. 

A griffe IOR é a mais 
pura tradução do 

espírito off road. Uma 
resposta natural ao 

modo de ser e de 
viver do rallye mais 
badalado do Brasil

Grupo Thema

TV Integração

 Alcedir  Nunes
 Térmica

Bruno Marcolino
Independência Motos

Lucas Sotto Maior
Água Serra Alta

Rádio Itatiaia

Angelo Savastano Fotos
Toque de Bola / 

Marcelo Dias

A história do IOR
edição 25 anos Ângelo Marciano 

Suprema

Lambendo a cria:
com criatividade, Marcus 

Vinicius Souza assina  a logo do 
IOR e todas as peças do Rallye
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A IDENTIDADE da LIBERDADE

SE FAZ BONITO NAS TRILHAS, FAZ 
BONITO NO ASFALTO
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sompo.com.br

A Sompo Seguros, uma das maiores 
seguradoras do Japão, em parceria 
com o Instituto Brasileiro de Defesa 
da Natureza - IBDN, vai neutralizar 
as emissões de carbono do 
28º Ibitipoca Off Road, com o plantio 
de 800 árvores de espécies nativas 
em uma área de 2000 m2 no Parque 
Ecológico do Tietê, em São Paulo.
O plantio dessas árvores neutralizará 
o equivalente a 75.000 toneladas
de carbono. 
Essa é a aposta da Sompo para 
contribuir ainda mais com o seu 
bem-estar hoje, amanhã e sempre. 

G A R A N T I A  D E  U M

C A M I N H O  S E G U R O  

P A R A  U M  F U T U R O  

S U S T E N T Á V E L

MASTER  
Total: 183 km 

Ibitipoca ao Posto: 75 km 
Posto ao Bar do Zé: 39 km 

Bar do Zé a Juiz de Fora: 69 km
SÊNIOR  - OVER 40

DUPLA GRADUADOS
Total: 180 km 

Ibitipoca ao Posto: 75 km 
Posto ao Bar do Zé: 35 km 

Bar do Zé a Juiz de Fora: 69 km
OVER 45 – JÚNIOR – DUPLA JÚNIOR 

OVER 50 – OVER 55 – NOVATOS
DUPLA NOVATOS

Total: 166 km
Ibitipoca ao Posto: 72 km 

Posto ao Bar do Zé: 35 km 
Bar do Zé a Juiz de Fora: 57 km
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IPIRANGAIBITIPOCA OFF ROAD

*
MASTER  
Total: 197 Km 
JF ao Bar do Zé: 69 km
Bar do  Zé ao Posto: 39 km
Posto a Ibitipoca: 88 km
SÊNIOR  - OVER 40 – DUPLA GRADUADOS 
Total: 192 Km 
JF ao Bar do Zé: 69 km
Bar do  Zé ao Posto: 39 km
Posto a Ibitipoca: 83 km
OVER 45 – JÚNIOR – DUPLA JÚNIOR
Total: 189 Km
JF ao Bar do Zé: 69 km
Bar do  Zé ao Posto: 39 km
Posto a Ibitipoca: 81km
OVER 50 – OVER 55 – NOVATOS
DUPLA NOVATOS – PAIS E FILHOS 
Total: 176 Km 
JF ao Bar do Zé: 69 km
Bar do  Zé ao Posto: 29 km
Posto a Ibitipoca: 76 km
*sujeito a alterações

1º Dia
A prova de motos do IOR 
2017 conta pontos para o 
Estadual de Regularidade, 

da Federação de 
Motociclismo do Estado 
de Minas Gerais, e Copa 
Estrada Real Off Road

 O trabalho de Compensação de Carbono nesta edição irá 
mobilizar quatro profissionais para o levantamento da queima de 
combustível (fóssil e gás), o consumo de energia elétrica, a produção 
de resíduos e o descarte de material gráfico consumido, durante 

os três dias de prova. A equipe contabilizará os dias de montagem, 
realização e desmontagem do evento. Após aferir os dados, todos 

serão inseridos na Calculadora de Carbono equivalente, que converterá 
em plantio de árvores. 

 As mudas (espécies nativas da Mata Atlântica) serão retiradas dos viveiros do IBDN e 
plantadas na floresta SOMPO, no parque Ecológico do Tietê, em São Paulo. Técnicos do Instituto 
irão  monitorar o plantio e o desenvolvimento das espécies no prazo de dois anos, período em 
que ganham autonomia de crescimento. 
 Está previsto o plantio de mais de mil mudas, garantindo a neutralização nas edições 
de 2016 e 2017 do rali. O resultado final será publicado no “Inventário de Emissões de G.E.E.”, 
documento desenvolvido com base em metodologias de órgãos nacionais e internacionais como 
Ministério da Ciência e Tecnologia e GHG Protocol.

Levantando 
poeira com 
responsabilidade

 Esse é o DNA do IOR: se conectar a tudo que 
provoca transformação. É dentro desta filosofia 
que a organização do IOR realiza, pela segunda vez, 
o mapeamento da emissão de dióxido de carbono 
(C02), o principal responsável pelo efeito estufa, 
para traçar o perfil das emissões de Gases de Efeito 
Estufa (GEE) na atmosfera durante a realização do 
IOR 2017. 
 Como em 2014, o trabalho ficará a cargo do 
Instituto Brasileiro de Defesa da Natureza (IBDN) 
com o apoio, nessa edição, da empresa japonesa 
Sompo Seguros. 
 Por esta ação, o IBDN concedeu ao evento 
o selo “Evento Neutro de Carbono” que visa a 
implementação de medidas para neutralizar as 
emissões de carbono, atendendo às diretrizes do 
Painel de Mudanças Climáticas do Brasil. O IOR é o 
primeiro evento do gênero na região a conquistar 
pela segunda vez o selo.

neutro
2017

INVENTÁRIO IOR 2014 
GEE-GASES DE EFEITO ESTUFA

de plantas nativas da Mata Atlântica 
foram plantadas

*o restante se dividiu entre resíduos 
sólidos, energia elétrica e gás GLP

75 mil

toneladas de gás carbônico foram 
liberados durante os três dias do rali 

448 mudas - 25 espécies

80% do total de CO2 liberado
são oriundos dos carros de apoio dos 

competidores

18% do total de CO2 liberado
correspondem aos pilotos nas trilhas

A compensação em 2014 foi 
coordenada pela Vital Engenharia 

Ambiental, gestora do Aterro 
Sanitário/JF, onde as mudas foram 
plantadas. No total 800 mudas vão 

reflorestar a área

(ex.: Ipê Amarelo, Goiabeira, Cedro Rosa)

Área de plantio no Aterro Sanitário/JF
Fotos: Arquivo Vital
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UMA DAS PROVAS 
  MAIS DIFÍCEIS 
   DOS ÚLTIMOS ANOS

Supervisão - Expectativa
“As categorias principais 

vão perder muitos pontos. 
Os melhores pilotos 

do Brasil vêm correr a 
prova. Acompanhamos as 

expectativas deles e dos 
novatos também. Muita 

gente da região e do 
Brasil inteiro vem correr 
e acreditamos que será 

uma das provas mais 
difíceis dos últimos cinco, 

seis anos”.

Cronometragem/Apuração - Precisão
 Anderson Boka coloca um pouco mais de 

lenha na fogueira: “Expectativas são sempre as 
melhores possíveis. Esse ano a gente caprichou 
nas médias. Demos uma apertadinha, que era 

uma reclamação dos pilotos.”
      Boka revela a principal novidade deste ano: 

a parte técnica da prova está 100% levantada 
com sistema novo, totalmente digital, o que 
permite uma precisão de 50% a mais que o 

modelo anterior.

Direção - Força Bruta
Saulo lembra que são várias 

trilhas diferentes para as 
categorias, e uma bem 

pesada espera as “forças 
brutas” da Master. “A volta 

(segundo dia) tem alguns 
pedaços bem mais pesados 

do que no ano passado.”

 Coordenação Geral - Golaço  
 Além da elogiada parte 

técnica, que coloca a prova 
como a mais bem elaborada 

do País na modalidade, a 
antecedência em cada passo nos 

bastidores foi um verdadeiro 
golaço junto aos patrocinadores 

e parceiros. “Antecipamos as inscrições, a abertura 
da Loja Oficial, fizemos promoções e isso deu 

visibilidade aos patrocinadores e parceiros na 
mídia. A ideia é fazer com que os pilotos entendam  

que precisamos organizar mais cedo para fazer 
uma prova na medida, que satisfaça a todos.”

TECNOLOGIA & INOVAÇÃO
Conectada
O ranking Connected Smart Cities, elaborado pela Urban Systems e publicado pela revista Exame.com, em 2017, mostra que a cidade é a 
segunda mais inteligente e tecnológica de Minas e a 24ª do Brasil. O levantamento avalia mais de 70 indicadores em setores como 
urbanismo, meio ambiente e economia.

Parte técnica - Motos

Th

iago Resende

Saulo Santana
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Manoel Resende
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RAdemar 
Nascimento • 
Adriano Campos 
Amaral (2 anos) 
• Adriano Taveira de Souza (2 anos) • Aexon Max de O. 

Alves 
•Alceu Helan

Ruffo de Oliveira • Alessandro “Pirulito” • Alexandre Marcondes • Amilar José Rodrigues (2 anos) 
• André Luiz Boher • André Tofani • Arthur Ferreira Teodoro 

• Bernardo Silva 
Campos • Breno Pavesi Felner • Breno Rezende Martins da Costa • 

Bruno Vilela de    Oliveira • 
Caio Sabato • Carlos Augusto Constantino • Carlos Bicalho • Carlos 

Eduardo Pinheiro •  Cassius Vieira Nunes • Célio Roberto Mendonça Pereira (3 anos) • Cládio da Silva • Cláudio 

Fonseca Caetano •                       Cláudio R.    Teixeira Ribeiro (2 anos) • Cleber Esteves Sacramento • Clébio Mendes 

(2 anos) • Daniel Silva Guerra •    Dário Júlio       Lopes de Souza (2 anos) • Dário  Schrull • Diogo Procópio Vilela 

• Edgard Barbosa • Edesio Minet Zavarize • Edmilson Carlos Campos (2 anos) • Eduardo Salvarani (3 anos) • 

Elmar Batista Moreira Filho • Eumar Werneck • Evander Couri • Evandro Rubens Sperandio (2 anos) • Everton 

Marques • Flávio Navarro (2 anos) • Francisco Luís da Silva Felner • Gabriel Guimarães Cordeiro • Giancarlo 

Salvini • Gilberto Marchetti • Guilherme Campelo • Guilherme Campos (2 anos) • Guilherme Marchetti (2 anos) 

• Hélder da Silva Meireles • Hélio Júnior • 
Henrique Ribeiro de Castro • Hugo Morato (3 anos) • Italo 

Fonseca do Nascimento • Itamar Silva Ramos Júnior • Jadir Assis Lopes • Jomar Grecco (3 

anos) • José Alexandre Tommaso (6 anos) • José Antônio Fernandes • José Augusto 

Villar • José Nelson Moreira Rocha • José Roberto Fernandes • Júlio Cesar Moraes Lovisi 

• Juracy de Souza Júnior • Kelder Sousa Campos • Késsia Pires Tristão (3 anos) • Laerte 

Mazza Filho • Luciano Pedrosa Matta (2 anos) • Lúcio Ribeiro • Luiz Cláudio Guimarães 

(2 anos) • Luiz Felipe F. 
Zavarize • Manoel F. Fávero (3 anos) • Marcelo Gavioli Cunha 

• Marcelo 
Pavão • Márcio Ferraz • Márcio José Miranda • Marco Aurélio de 

Amaral Pinho • Marco R. Machado • Marco Túlio Faria (2 anos) • 
Marilvo Augusto de Oliveira • Mário Maia Penna • Max Barreto • Maxwell Leite • Miguel Ângelo • Mirlei Isías Santos • Moacyr Marins Macedo Jr. • Noé de Oliveira (3 anos) • Osni 

Sidney Sporch (2 anos) • Otávio Cesar Dias Jr. • Paulo Márcio Badaró • Pedro Henrique Castro Lage • Pélmio Simões C. Filho • Petrônio Guimarães • Rafael Hermes dos Santos (2 anos) • Roberto Cézar de Paula • Robson França • Rodrigo Jonas Silva • Rodrigo Mendes Toledo • Rodrigo Pedrosa Amaral • Rodrigo Sepulcri • Sabrina Katana (2 anos) • Sandro Hoffmann (12 anos) • Sano Queiroz Chermont • Sérgio Simões Xavier • Thanus Augusto Lancini (3 anos) • Tomaz Marra Pires • Túlio Borges Malta • Vinícios Campos Mendes (2 anos) • Vinícius Góes Vieira • Welerson Costa 

Adolfo Antunes • 
Alan Marreco • Alcedir Nunes de Souza • Alexandre 

Salgado • Alfredo Ballestero • Alvaro Werneck Jr. • Anderson 
“Boka” Santiago (4 anos) • Anderson Aurélio • Anderson Oliveira 
• Aurélio salgado (2 anos) • Bernardo Gravina • Bernardo Monteiro 
• Bráulio Ferreira (4 anos) • Bruno Barbosa (2 anos) • Bruno Calixto 
• Bruno de P. Pereira • Bruno Gonçalves • Bruno Moreira • Bruno 
Salomão • Cândido Magalhães • Caio Souza Junqueira 2 anos • Carlos 
Eduardo Gonçalves (2 anos) • Carlos Humberto Ferreirada Costa • Carlos 
R. Lima • Carlos Renato • Cassius Nunes • Cláudio Ribeiro • Cristiano Serpa 
• Daniel Florêncio Reinholz • Eduardo Junior Campos • Eduardo Moraes • Eduardo 
Souto • Eduardo Souza Junqueira • Evander Couri • Fabiano Esteves • Felipe de Castro • 
Fernando Gomes • Fernando Lage (2 anos) • Fernando Montá Filho • Flávio Fridman • Gabriel 
Célio Fortes • Guilherme Almeida da Fonseca • Gustavo Schmidt • Hamilton Seccadio • Henrique 
de Castro Neves • Hugo Budani • Ivaldo Duboc • Jean P. Kamil • Jefferson Oliveira • João Kamil • 
José A. Oliveira • Kiko Santos (3 anos) • Leonardo Martins • Leandro Gomes (4 anos) • Leandro 
Dalla • Leandro Trindade • Leonardo Martins • Leonardo Vieira (2 anos) • Lionardo Paes Almada 
• Lobsang Max (4 anos) • Lorena Figueiredo • Luiz Antonio Cavalieri (2 anos) • Luiz Fernando 
Pugliese (2 anos) • Magno Aragão (3 anos) • Marcelo Dias • Marcelo Gavioli Cunha • Marcelo Jucá 
(2 anos) • Marcelo Mendes • Marcelo Miana Soares • Marcelo R. Cristo • Marcelo Salgado (2 anos) • 
Marcelo Tonilli Pinheiro • Marcos Leal (2 anos) • Marcos Paiva • Mário César de Landa • Martinho Caetano 
• Matheus Mazzei (3 anos) • Murilo Nascimento Cunha • Nelmerson Pires • Nelson Isaltino • Nivaldo Soares 
• Norton Lopes • Oswaldo Luiz • Paulo Henrique Cavalieri • Paulo • Mendes Moraes • Paulo Minto • Paulo 
Renato (4 anos) • Paulo Roberto Siqueira • Pedro Agrelle (3 anos) • Pedro Gouvêa (2 anos) • Pedro Mendonça 

(2 anos) • Pedro Paulo dos Santos • Pedro Paulo Oliveira (3 anos) • Pedro Ribeiro • Rafael Dal Bello • 
Renato Brega • Renato Casagrande • Renato Ferreira • Ricardo Barbosa (2 anos) • Ricardo dos Santos 
(2 anos) • Ricardo Firjan • Ricardo Mazzei • Ricardo Sales • Rodrigo Castelões • Rodrigo Peternelli 
(2 anos) • Rogerio Carneiro • Ronaldo Salles de Sá • Rony Peterson Lage • Sandro Barbosa • 
Sandro Luiz • Sandro M. Ribeiro • Sebastião Esteves (3 anos) • 
Sebastião Fabio Lage Junior • Soraia Cátia Dias • Thiago 
Vargas • Viviane Schneider • Wagner Antônio de Paula 
(3 anos) • Wagner de Brito • Wander de Almeida 
Filho • Welington Pereira • Willian Werneck

M
O

TO
S

DE

POI
S DE MUITO  PERRE

NGU
E...

CARROS

...ME DALHA  NO PEITO

12. IOR 2017 

Relação completa dos vencedores do IOR 

Desde 1990
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    Balaios e 
reflorestamentos 
novos, médias justas, 

com características 
que têm agradado em 

cheio nas etapas do 
Novo Rally Minas Gerais.

   É assim que Weidner 
Moreira e Pedro Agrelle, que 

respondem pela prova de carros 
do IOR 2017, resumem um pouco do 

que esperam os pilotos e navegadores 
nas trilhas nos dias 5 e 6 de agosto.

    Serão cerca de 230 quilômetros por dia. 
A prova será dividida em três etapas cada 

dia, totalizando seis etapas. Agrelle garante que 
haverá alguns mares nunca antes navegados nesta 

incrível trajetória de 28 anos de prova.                        
   “Será um misto de balaios mais longos e com médias 

apertadas, passando por grandes áreas de reflorestamento, 
o famoso condomínio e alguns trechos bem conhecidos dos 

competidores habituados à prova”, adianta.                        
    Os diretores da prova de carros revelam que no levantamento buscou-

se um trajeto bem novo, mas mantendo características que foram elogiadas 
pelos participantes em 2016.

Parte técnica - Carros
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Desde 2009, a Cervejaria Antuérpia traz 
em seu portifólio 12 rótulos produzidos a 
partir de um rigoroso padrão de fabricação, 
utilizando apenas água, malte, lúpulo e levedura. 
Seus rótulos, como Premium, Pilsen e Trigo, são 
sucesso absoluto de vendas.

  Para o Ibitipoca Off Road, maturidade 
é tudo. Em sua 28ª edição, o rali comemora a 
conquista do rótulo da cerveja Pilsen com a 
marca IOR, concedido pelo parceiro Antuérpia. 
   O lançamento foi em meados de julho e 

parte do lote, de cinco mil garrafas, já está 
disponível aos consumidores de Minas Gerais e 

do Rio de Janeiro. 
 De acordo com o diretor da Cervejaria, Saulo Oliveira, 
que apoia o evento há três anos, a ideia surgiu para valorizar 
ainda mais o rali e o que é de Minas Gerais e de Juiz de Fora. 
“As expectativas são as melhores possíveis. Duas marcas fortes, 
locais, fazendo um belo trabalho. Tem tudo para arrebentar nas 
vendas”, enfatiza. 
 Saulo ressalta ainda que o projeto visa levar a bandeira 
de Juiz de Fora e do IOR para todo o Estado e que há forte 
possibilidade de se lançar mais uma linha de cerveja com a 
marca IOR. Tudo vai depender da receptividade do mercado.

PAra colecionador nenhum botar defeito

Cerveja com coloração 
amarelo ouro, uma ótima 

formação de espuma, boa 
carbonatação e um colar 

incrivelmente branco. 
Aroma levemente floral, 
notas de malte, e lúpulo presente. Harmonização:Entradas

Aperitivos:

amendoim / batata frita 
castanha de caju / casquinha de siri

carnes brancasqueijos levessaladas leves

Tudo 
começou em 
1717, quando três 
pescadores retiraram do rio a 
imagem de uma santa e esta imagem 
transformou e transforma há 300 
anos a fé de um povo. É com fé 
que João Lamin, piloto da categoria 
Over 45 e devoto de Nossa Senhora 
de Aparecida, encara as trilhas e 
deseja proteção a todos pilotos e 
navegadores inscritos.

por um piloto que está na briga 
pelo pódio e sabe que, além 
da fé, vai precisar de muita 
disposição para encarar os 
desafios do IOR 2017.  Para o 
supervisor do evento, Thiago 
Resende, a iniciativa de 
 Lamin traz um novo olhar ao rali: confraternização. 
O que isto significa? Mais do que ser uma competição, 
o IOR é uma grande família formada por um punhado 
de “loucos” que, mesmo com um objetivo em comum, a 
vitória, sabem dividir o que têm de melhor.

 A imagem presenteada à organização em 2016 hoje 
abençoa a loja da General Cook, em Juiz de Fora. Na prova, 
ficou exposta na Faculdade Suprema de forma a abençoar e 
proteger tudo: pessoas, natureza, evento. “A imagem foi uma 
maneira que achei de presentear um amigo, Thiago, e a prova 
de Ibitipoca Off Road. Como sou devoto, esta é uma maneira 
de Nossa Senhora de Aparecida estar mais próxima de mim e 
de todos os envolvidos nesse lindo evento”, revela Lamin. 

Este ano, 
a imagem virá coberta 

 com um manto 
personalizado 

com a logo 
do IOR, 

bordado à mão 
com muita devoção

Se o IOR é 
superação, fé 

não pode faltar. 
Afinal, tudo na 

vida se resume 
em acreditar 
que sempre 

há algo divino 
soprando a 

nosso favor. 
Por isso, a 

imagem estará 
presente nas 

próximas 
edições do IOR.

Nossa Sennhora de A

parecida, orai por nós!

Andar com fé eu vou...

Foto: A
ngelo Savastano
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 É assim a festa de chegada do 
IOR, em 6 de agosto, em que a 

Faculdade Suprema alterna 
atrações do início da tarde até a 

noite. Por volta de 14h, começam 
a chegar os heróis. Pilotos e 

navegadores são recepcionados 
por amigos e familiares que compartilham da 

sensação de dever cumprido.
  Com várias barracas distribuídas, o 

público se envolve na confraternização. E as 
atrações vão se sucedendo.

Bicampeão nacional de FMX, Fred Kyrillos 
prevê manobras radicais. Um dos principais 

representantes da modalidade mundo afora, o 
piloto paulista, de 31 anos, executa manobras 

impressionantes sobre duas rodas e faz coisas 
que você só acredita vendo - se for na internet, 

alguém vai dizer que é montagem.

 E como não tem boa festa sem música, 
o Duo Retrô Acústico mostra sucessos do pop 
e rock nacional e internacional e clássicos do 
rock, e  Felipe Marques, agora em carreira solo, 
acrescenta sua assinatura de muito talento aos 
principais sucessos do sertanejo universitário.
 Mais uma novidade este ano: haverá 
uma canja da Batucano, a bateria universitária 
que embala há três anos 
as partidas da Atlética 
Medicina Suprema. A 
“charanga” estudantil tem 
feito sucesso!

B
A
ST

ID
O

RE
S

NOSTALGIA
Assim como o 
rallye, a festa 
de chegada é 

tradicional.
Como não recordar 

os domingos 
lá nos anos 90, 

quando o Murilão, 
na avenida Rio 
Branco, servia 

como palco?

Sabe aquele domingo que só o 
esporte é capaz de proporcionar, em 
que o ambiente de energia positiva 
contagia o público durante horas?

 O dia e o evento são 
coroados com a premiação em 
14 categorias de motos e cinco 
de carros. No pódio, os principais colocados na 
prova recebem troféus e medalhas e sabem que 
estão colocando seus nomes na história.

E o troféu IOR 2017 vai para... 
  Em Belo Horizonte, os irmãos Kelisson e 
Kelder Campos, com o apoio das esposas 

Anne Mara e Christiane, afirmam: 
 “Resolvemos embarcar nessa aventura em 

2013 com pouquíssima prática em enduro, mas 
com um sonho de correr o IOR que atropelava 
qualquer dificuldade. Foi superação! Tivemos 
que aprender a navegar e andar de moto ao 

mesmo tempo. Hoje a Equipe CANO CHEIO tem 40 
integrantes. Nossa família cresce constantemente 

e todos os integrantes da equipe estão em 
permanente evolução. Apesar de pouco tempo de 

equipe, já tivemos a honra de ver vários pilotos 
no pódio do IOR, o que não vai ser diferente esse 

ano. Iremos com tudo novamente. Andar de moto 
e nos divertir sempre. Esse é nosso lema!”

  A mobilização em torno 
do IOR é intensa. Em 

muitos casos, formam-
se numerosos grupos, de 

diversos estados brasileiros, 
como a turma da Equipe 

Cano Cheio.

EM QUE estados brasileiros SERÃO 
GUARDADOS os troféus dE 2017?

 Não é uma pergunta 
de resposta fácil, num 
universo de 550 pilotos e 
navegadores de boa parte 
do Brasil. No pódio de 2016, 
por exemplo, a disputa entre 
pilotos de carros e motos de 
Minas Gerais e Espírito Santo 
foi bastante acirrada. Nas 
motos, foram seis troféus 
para os capixabas e cinco 
para os mineiros. Dois foram 
para cidades do estado do 
Rio de Janeiro.
 Entre os carros, no 
ano passado, duas das 
quatro categorias foram 
conquistadas por juiz-
foranos. Conceição de 
Ibitipoca também engrossou 
a relação de títulos mineiros. 
Os capixabas ficaram com o 
outro topo do pódio.

Fotos: A
elson A

m
aral
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Fotos: R
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 Senhor Presidente, 

Senhoras e Senhores Vereadores, 

Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, ouvido o Plenário, seja aprovada 

a Moção de Aplauso para o evento “IBITIPOCA OFF ROAD”, conhecido como o rallye de 

regularidade mais charmoso do Brasil, com provas que envolvem trilhas entre as cidades de 

Juiz de Fora, Lima Duarte e o Distrito de Conceição de Ibitipoca, na Zona da Mata de Minas 

Gerais, com categorias de motos e carros, pela sua expressiva relevância no cenário do esporte 

nacional e pela sua representatividade em nosso município como um dos mais tradicionais 

eventos de rallye. 

Isto posto, requeiro à Mesa ouvido o Plenário, que conste na ata dos nossos 

trabalhos esta Moção de Aplausos, dando-lhe ciência por ofício de nossa proposição. 

 

Palácio Barbosa Lima, 15 de Maio de 2017. 

 
 
 

 
 

 

MARLON SIQUEIRA 

VEREADOR - PMDB 
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IOR recebe  Moção de Aplauso 
 O Ibitipoca Off Road receberá no segundo semestre, na Câmara 
Municipal de Juiz de Fora (MG), uma Moção de Aplauso pelo conjunto da 

obra. A proposta é do vereador Marlon Siqueira, que em 
seu requerimento ressalta a expressiva relevância do IOR 
no cenário do esporte nacional e no município, como um 
dos mais tradicionais eventos de rallye.
 Na avaliação do vereador, trata-se de uma prova 
consolidada em nível nacional e considerada uma das 
mais bem organizadas e disputadas do Brasil. 
 E por isso é importante que a cidade valorize cada vez 
mais a prova, o trabalho de toda organização e o espírito 
esportivo dos atletas. “A Moção de Aplauso representa 
isso: a Casa do Povo reconhecendo a importância do IOR 
como esporte, na geração de emprego”, ressalta Marlon, 
enfatizando o aspecto do turismo de eventos.
  A proposição foi protocolada em 15 de maio de 2017. 
Manoel Resende, idealizador da prova, recebeu a notícia 
com entusiasmo, afirmando que a Moção de Aplauso 
valoriza o trabalho de uma vida dedicada ao off road.

EM PAUTA

pela relevância 
da obra

Thiago Resende recepcionou  o prefeito de 
JF, Bruno Siqueira, e Marlon Siqueira na 

edição 2016 do IOR
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ADR    NALINA:

genético

Um dos grandes baratos do Ibitipoca Off Road é o 
encontro de gerações. A criação da categoria Pais 
e Filhos, primeiro adotada nas motos, chegou aos 
carros este ano. Os dois dias de companheirismo 
na trilha são para a vida inteira e provocam um 

caminhão de emoções. 
   Veja os depoimentos do ortodontista clínico e 

professor de ortodontia, Paulo Renato Ribeiro, 55 
anos (já disputou 24 vezes a prova e terá, nos carros, 

a companhia do filho Lucca, 14, estreando como 
navegador) e de Francisco Felner, 54 anos (inscrito 

nas motos com o filhão Breno, de 25, ambos 
apaixonados por moto e agronomia).

“Essa será minha 25ª 
participação no IOR. 
Sou tetracampeão da 
prova sendo a primeira já 
em 1991, a bordo de uma 
rural! Em quase todas as 
participações, estive entre 
os cinco primeiros. Vi nascer 
uma geração de navegadores e 
pilotos de rally em JF.
      Assisti ao longo dos anos 
uma mudança radical. De provas 
duras, com obstáculos pesados, 
apuração feita quase que à mão, 
Jeeps, Nivas, Land Rovers, ao que 
temos hoje, com carros modernos, 
muito rápidos. 
Cronometragem 
via satélite, por 
GPS, apuração 
instantânea... 
Difícil saber como 
será para frente! 
Agora estou 
preparando meu 
filho para o rali. 
Lucca nasceu e 
cresceu me vendo 
competir. Além da genética, sua paixão veio 
naturalmente. Sempre demonstrou interesse. 
Seu Tio Magno (meu eterno parceiro e amigo) 
foi um grande incentivador, e sempre que podia 
chamava o moleque. Finalmente chegou a vez 
dele. Comprei um carro para rali e estou correndo 
com ele como navegador. Tem sido uma experiência 
incrível para mim como pai poder correr com meu 
filho. Lucca sempre sonhou e pediu pra correr o 
Ibiti (como ele chama) e desta vez será sua estreia 
como meu navegador. Não fala em outra coisa. Está 
ansiosamente esperando a largada para realizar seu 
sonho!”

 “A categoria Pais e Filhos, criada 
no IOR, foi uma inovação muito 

legal.
É inimaginável um pai, piloto de 

enduro, ensinar um filho a andar 
de moto aos 6 anos e correr com 

ele, em dupla, 19 anos depois, 
numa competição.

  E mais ainda inimaginável: fomos 
campeões logo no primeiro ano 
de participação. Eu nunca tinha 

corrido um Ibitipoca. O IOR 
conseguiu realizar esse sonho para 

nós. Ficará registrado e marcado 
para o resto de nossas vidas.
   O IOR hoje para nós é, sem 
dúvida nenhuma, a principal 

competição de enduro do Brasil 
e a categoria Pais e Filhos, a mais 

charmosa.
   Este ano estamos ansiosos para 

que chegue logo o dia de partir 
para o IOR, focados em trazer 

novamente o título.”

ee
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   Os jovens Luíte, de Pedro 
Teixeira, nascido e criado na 

comunidade do Serrote, e Carlos 
Eduardo Abreu, com certeza já.  E 

sabem aonde? Na trilha. Nos dias da 
prova, eles ficam por conta de 

resgatar participantes que estão em 
apuros em locais de difícil acesso. 

Eles fazem isso pela 
paixão! Por motos e pelo 
evento. Para eles, o rallye  
“é a coisa mais legal que 

acontece no ano. 
Conhecemos 
pessoas 
diferentes. 
Amigos que só 
vemos uma vez no ano”.

  Há 
dois anos, eles 
tornaram-se 
bem conhecidos 
do público. Um 
dos favoritos ao 
título na categoria 
master das Motos, 
Emerson Loth, o 
Bombadinho, sofreu uma contusão e ficou 
literalmente no meio do mato. 

Que beca 
bacana!

Resgatado por Luíte 
e Eduardo, Bomba 

publicou um texto de 
agradecimento nas redes 

sociais, tornou-se amigo da 
dupla e os presenteou com 

camisas que eles 
guardam com 
muito carinho.

JORNADA IORDUPLA DINAMICAem: LIMA DUARTE  Beleza...
Parque Estadual 
do Ibitipoca 
44 anos

 Criado em julho de 1973, o Parque Estadual do 
Ibitipoca comemora 44 anos. Com área de 1.488 hectares 
e ocupando o alto da Serra do Ibitipoca, extensão da 
Serra da Mantiqueira, está situado na divisa das bacias 
do Rio Grande e Rio Paraíba do Sul, nos municípios de 
Lima Duarte e Santa Rita do Ibitipoca, na Zona da Mata 
mineira. Ibitipoca é uma palavra da língua tupi-guarani 
e significa “serra que estoura” ou “serra estourada”, 
devido à grande incidência de descargas elétricas (raios) 
ou à grande quantidade de grutas existentes naquela 
localidade.
 O Parque é administrado pelo Instituto Estadual 
de Florestas (IEF) e foi considerado o segundo melhor do 
Brasil e o terceiro da América Latina. Entre os atrativos 
turísticos estão cachoeiras, como a dos Macacos, 
Cachoeirinha e a Janela do Céu, e uma série de grutas, 
como a dos Coelhos, das Bromélias e dos Três Arcos. Além 
disso, possui mirantes, praias, piscinas naturais e picos 
como o da Lombada, com 1.784 metros de altitude.  
 A fauna é formada por espécies ameaçadas de 
extinção, como a onça-parda, o lobo-guará e o primata 
guigó. A flora é composta por orquídeas, bromélias, 
candeias, samambaias e líquens. Os campos rupestres 
constituem uma grande extensão de vegetação do 
Parque. 
 A visitação é limitada a 300 pessoas, nos dias 
úteis. Aos sábados, domingos e feriados, a capacidade 
é de 800 visitantes. A reserva não abre segunda-feira, 
exceto quando coincide com feriados e férias escolares. 
Não é permitida a entrada de animais de estimação. 
Estudantes e maiores de 60 anos, com a devida 
documentação, pagam meia-entrada, e crianças de até 
cinco anos têm gratuidade.

Região dos Campos
 Localizada no distrito de São 
Domingos da Bocaina, a Região dos 
Campos possui vários povoados 
tradicionais, entre eles Souza do Rio 
Grande, que guarda em seu entorno, 
além do rio e de suas lagoas ciliares, 
cachoeiras, formações rochosas e uma 
população hospitaleira. Nos Campos 
estão ainda algumas das mais belas 
paisagens da região, que podem ser 
conferidas do topo das Serras da 
Cachoeira Alegre, de São Domingos e 
do Cruz, onde fica um dos pontos mais 
altos do município, com 1.700 metros.
 Para conhecer toda a Região 
dos Campos, são necessários vários 
dias. Porém em um dia é possível visitar 
o entorno do arraial de Souza, tomar 
um banho de cachoeira e caminhar até 
o Rio Grande. Depois, vale conhecer as 
belas formações rochosas da Reserva 
Privada Pedreiras do Souza e almoçar 
em um dos modestos restaurantes da 
localidade, provando uma cachacinha 
produzida nas fazendas da região.
 Antes de botar o pé na trilha, 
passe no Centro de Informações 
Turísticas, em Lima Duarte. 

por todos os lados

Visitação: 
3ª a domingo, 
das 7h às 18h

*fechado 2ª feira 
(exceto feriados/férias escolares)

Info: (32) 3281-1101 / 
peibitipoca@meioambiente.mg.gov.br

Monte do Cristo no antigo Ramal Ferroviário

Reserva Privada Pedreiras 
do Souza / Pedra que Equilibra

Rio Grande

Cachoeira do Cedro

Povoado de Souza do Rio Grande

Corte Fundo
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Cachoeira dos Macacos

Textos: Assessoria Comunicação PMLD
Diagramação: Misto Quente Comunicação
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PRF - Inspetor Wallace Wischansky

PLENA RESGATE E TREINAMENTOS:  Jefferson Ferreira

O absoluto respeito 
às autoridades 
civis e militares, às comunidades por onde  a 
prova passa, aos competidores, aos parceiros 
e patrocinadores, à imprensa e ao público 
em  geral. Este talvez seja o segredo que faz do 
IOR um dos eventos mais bem conceituados 
do Brasil. Novamente a coordenação firmou 
parcerias que garantem a retaguarda do rallye 
que vai reunir cerca de 550 competidores.

“Temos equipe altamente 
especializada e preparada para 

eventuais resgates em caminhonete 
4 x 4 com a nossa UTI móvel. Os  

organizadores estão de parabéns 
por essa constante preocupação 

com cada aspecto do evento”.

   “As autoridades se envolvem, 
principalmente os policiais que 
têm a circunscrição e autoridades 
sobre as vias, no intuito de cercar o 
evento da melhor maneira possível, 
para que não aconteça nenhum dissabor. 
A gente nota, claramente, que o IOR está 
sempre preocupado com isso. Talvez este 
seja um dos segredos do sucesso”.

   “A Companhia de Rádio Patrulhamento Aéreo 
(Corpaer) de Juiz de Fora é a única aeronave do estado 
de Minas Gerais disponível para poder fazer todo tipo 

de atendimento, tanto policial como atendimento de 
socorro, defesa social e florestal. Quando temos um 

evento grande na nossa região, somos acionados. 
Temos parceria com os bombeiros e o SAMU para 
fazer esses resgates. Como o IOR é tradicional na 

região, nos colocamos à disposição para poder 
atender, caso haja uma emergência”.

4ª CORPAER
Capitão Henrique Nunes de Souza e equipe 

 O que fazer com 20 anos de 
experiência nas trilhas do ibitipoca 
Off Road? O navegador Lobsang Max 
transformou esta experiência em 
“escola” e hoje está a frente da Max Rally, 
especializada em cursos e 
treinos sobre pilotagem e 
navegação off Road, com ou 
sem experiência. 
 A Max Rally iniciou as 
atividades em janeiro de 2016, 
instruindo amantes do off road 
de Minas, Rio, São Paulo e 
Espírito Santo.
 Os cursos ocorrem sempre aos 
sábados, no circuito Velopé, em Matias 
Barbosa (MG), com média de 10 duplas 
por treino. A exceção é o curso para 
iniciantes, feito por agendamento e 
com, no máximo, cinco duplas. Lobs 
explica que os cursos são embasados em 
planilhas idênticas às usadas em rallys, 
com todo o suporte para o sistema Totem 
de navegação. 

Reconhecido por sua atuação em 
vários campeonatos, vale frisar 
que Lobs já comemorou quatro 
vezes o título do IOR. É mesmo 
uma referência. Prova disso foi 
o treino realizado no dia 22 de 
julho para equipes inscritas no 

IOR desse ano.
Ah! Respondendo a 

questão colocada 
na abertura 

dessa matéria, 
Lobsang conquistou 
o bicampeonato no 

Rally do Cerrado 
(Campeonato Brasileiro) 

e está na disputa do 
Novo Rally e Paulista Off Road. 

Quer mais?!

Especializada em cursos e 
treinos sobre pilotagem e 

navegação off road, 
a Max Rally coloca todos 

na trilha

COM  TARIMBA

PARA  ENSINAR
Caio Junqueira e M

arcelo Jucá
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Renovação na trilha
   A revelação 
de pilotos talentosos e promisssores 
já tornou-se marca registrada 
da Copa Estrada Real Off Road, 
competição regional de regularidade 
em duas rodas que já se consolidou 
no cenário e tem na disputa do IOR o 
ponto alto na temporada.

   Este ano, o nome de Samir Amaral, 
de Santos Dumont, cidade da Zona da 
Mata mineira, surgiu com destaque. 
O  próprio Samir, líder da categoria 
júnior na Copa Estrada Real e na 
Copa Sul-Mineira e vice-líder no 
Campeonato Estadual, se apresenta:

“Comecei minha 
trajetória no enduro 
de regularidade ano 
passado, participando 
da Copa Estrada Real na 
categoria novato, incentivado 
pelo também piloto Marcos Eustáquio (Marcão, 
coordenador da competição regional), que 
me ensinou a planilhar e deu dicas sobre o 
enduro. Fui campeão em 2016  na Estrada Real 
e este ano, com o apoio de amigos, vou tentar 
conquistar as três competições (ER, Mineiro 
e Copa Sul-Mineiro). Estou me dedicando ao 
máximo. No IOR, vou procurar andar bem os 
dois dias e alcançar um bom resultado.”

A Copa Estrada Real 2017 teve as 
etapas iniciais disputadas em São 
Thiago, Juiz de Fora, Santos Dumont, 
São João Nepomuceno e Santa 
Bárbara do Tugúrio. Além de Samir, 
lideram em suas categorias: Alceu 
Ruffo, de Oliveira Fortes (Master), 
Breno Rezende - Juiz de Fora 
(Sênior), Edmilson Araújo - Juiz de 
Fora (Over 40), Eduardo Salvarani 
– São João Nepomuceno (Over 45), 
João Barbosa – Belo Horizonte (Over 
50) e José Lessa Lopardi – Matias 
Barbosa (novatos).

Foto: A
ngelo Savastano



  “Nossa equipe está muito feliz, com recorde de 
inscritos nos carros. Os competidores do Brasil inteiro 
já estão colocando a competição na agenda e no 
orçamento do ano. Quem veio curtir nossas provas 
está gostando. Na parceria com Manoel Resende e o 
IOR, a tendência é só evoluir”, avalia Leal.

“Nas primeiras etapas, já 
encheu o grid, é um dos 
melhores do Brasil. Com o 
IOR, melhor ainda. Voltei 
para os carros justamente 
para valorizar o esporte, 
como eu sempre fiz”.

   É impressionante 
como o IOR consegue 
apresentar boas 
novas a cada 
temporada! 
A prova de carros este 
ano contará pontos 
para o Novo Rally 
Minas Gerais, compe-
tição recém-criada por 
Marcos Leal, da equi-
pe M8 Rally Club, que 
“chegou chegando”. 

LÍDERES NOVO RALLY MG
Master: Fernando Gomes (BH) e Matheus Mazzei (JF)
Graduados: Marcelo e Pedro Jucá (JF)
Turismo: Amir Novaes e Yago Massariol (Volta Redonda-RJ)
Turismo Light: Sérgio e Adriana Maurano (São Paulo)
 *No total, a previsão é de seis etapas até o final de 2017

Quer saber se os competidores 
estão gostando? O experiente 
Wagner de Paula, que já foi “de 
um tudo” no IOR - campeão como 
navegador nos carros, diretor da 
prova de carros e piloto de moto – 
decidiu participar este ano justa-
mente por conta do Novo Rally:

IOR +  NOVO RALLY MG = MESMA TRILHA

30. IOR 2017 
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ontando com a S   RT    ...E
  Tem que ajudar a sorte. Era assim que João Saldanha, 
que completaria cem anos em 2017, costumava dizer 

em seus tempos de comentarista esportivo
 
   O piloto Lucas Ribeiro Franco, da 
Reprocópia Digital, trabalha com esse 
pensamento. Inscrito na 
categoria Turismo Light 
dos carros no grid do IOR, 
conta como foi curiosa a sua 
experiência com a sorte (ou 
a falta dela) na prova do ano 
passado: “Tive a infelicidade de 
furar o tanque de combustível 
e abandonar a prova ao final 
da quinta etapa. Portanto, não 
larguei para a sexta, mas mesmo 
assim consegui subir ao pódio e 
conquistar um quarto lugar, que me 
deixou muito satisfeito.
        O Ibitipoca Off Road é a prova 
mais esperada do ano, e creio que 
muitos competidores de rally, não só 
de Minas Gerais, também têm esse 
pensamento”. 

    Como fazer para ajudar a sorte? “Quanto mais 
você anda (corre), mais você aprende ou melhora, 

mas tem ainda um fator sorte. 
A expectativa é muito boa. Já 
tive a oportunidade de correr 
três provas esse ano, fizemos 
ainda melhorias no carro ao 
longo da temporada. Espero 
contar com a (olha ela aí de 

novo) sorte”.
    Lucas espera que 

seja muito disputada e 
emocionante, como todas 
as provas do IOR que teve 

oportunidade e a satisfação 
de participar. “A única certeza 

que tenho é que na semana que 
antecede o rally e principalmente 

na noite anterior vai ser difícil 
conseguir dormir.”                                           

Lucas no pódio do IOR 2016 
com seu navegador 

Filipe Mancini
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Marcos Leal

Wagner de Paula
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tribunaminas.com.br

Conteúdo que faz parte da nossa vida. Até off road!

Uma obra-prima na trilha com grandes 
assinaturas. Valeu parceiros!!!

Equipe IOR





Nosso casting também 
tem  uma seleção rigorosa.
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