
Resultado
da pesquisa
Futuras ações da escalada na
região de São Bento do Sapucaí



Objetivos da pesquisa
Devido às circunstâncias limitadoras no cenário atual de pandemia, restringindo 

grandes reuniões presenciais, viemos através desta dar oportunidade de expressão a toda 
comunidade escaladora que possui relação direta com a região de São Bento do Sapucaí.

Lembramos a todos que trabalhamos de forma voluntária e não somos “profissionais 
do Ibope”. Ainda assim, procuramos formular as perguntas de forma imparcial, sem nenhum 
viés negacionista ou conservador. Em resumo, desejamos saber qual a vontade da maioria 
sobre a questão da iminente retomada em andamento nos Estados, o que inclui as 
atividades ao ar livre.

Agradecemos pela rápida participação com quase 140 respostas até a presente data.

17 de Julho de 2020



Introdução da pesquisa
● Considerando o caráter extraordinário da atual realidade e necessidade urgente de organização coletiva.
● Considerando o respeito à opinião de todos que atuam voluntariamente no desenvolvimento da 

escalada.
● Considerando o planejamento governamental de retomada de atividades em nosso Estado.
● C̶o̶n̶s̶i̶d̶e̶r̶a̶n̶d̶o̶ ̶q̶u̶e̶,̶ ̶a̶p̶ó̶s̶ ̶r̶e̶v̶o̶g̶a̶ç̶ã̶o̶ ̶d̶o̶ ̶d̶e̶c̶r̶e̶t̶o̶ ̶m̶u̶n̶i̶c̶i̶p̶a̶l̶ ̶d̶e̶ ̶p̶r̶o̶i̶b̶i̶ç̶ã̶o̶,̶ ̶a̶s̶ ̶a̶t̶i̶v̶i̶d̶a̶d̶e̶s̶ ̶o̶u̶t̶d̶o̶o̶r̶ ̶e̶s̶t̶ã̶o̶ ̶

l̶e̶g̶a̶l̶m̶e̶n̶t̶e̶ ̶p̶e̶r̶m̶i̶t̶i̶d̶a̶s̶. (há um novo decreto municipal, 3.665 - 14/07/2020, voltando a proibir as atividades ao ar livre)
● Considerando que descobrimos escaladores indo em setores de São Bento, por decisão própria.
● Considerando a nossa proximidade com Minas Gerais onde a flexibilização é maior e muitos já estão 

escalando, inclusive no sul de Minas.
● Considerando a nossa vontade de melhor proteger as famílias locais de proprietários dos setores.
● Considerando o levantamento (diálogo) feito nas últimas semanas com todos os proprietários.



Sobre o resultado

Compreendemos que a situação é inédita, confusa e sem respostas definitivas. Estamos 
vivendo uma violenta polarização. Quando antes podíamos evitar ou apenas respeitar 
diferentes opiniões, hoje precisamos nos confrontar para seguir adiante. E esta união somente 
será possível se houver constante abertura à transformações no pensamento individual.

Esta pesquisa deixa evidente que a maioria 
concorda sobre retomar as escaladas neste  momento, 
de forma gradual e controlada. Continuaremos a 
trabalhar neste sentido, ponderando sempre toda a 
complexidade de fatores em questão.



Citações da pesquisa
“pessoas ao redor do mundo todo estão se sacrificando por 

motivos infinitamente mais importantes do que escalar”

“Escalador é playboy, tem plano de saúde e carro”

“A liberação da escalada não muda o potencial de infecção pois a 
cidade já está aberta para turistas”

“Sou a favor da reabertura controlada, isso se o proprietário do 
point estiver tranquilo em relação a isso”

“Tendo controle e colaboração de todos podemos voltar a fazer o 
que mais amamos”

“Se não houver controle agora que todo estado de SP está 
liberado as contaminações irāo explodir”





















Obrigado
Para maiores informações, acessem a página:

www.facebook.com/SBSclimb


