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celso miranda

CELSO MIRANDA
COMPLETA 18
ANOS À FRENTE DO
ÚNICO PROGRAMA
BRASILEIRO
DEDICADO AO
ESPORTE À MOTOR

por patricia alves

D

a infância humilde em Pirituba, distrito situado
à noroeste da capital paulista, Celso Miranda,
um dos mais expressivos jornalistas do mundo à
motor, ainda guarda as lembranças do que viria a ser
mais tarde, sua profissão.
Filho de D. Maria Auxiliadora e Sr. Luiz, o Luiz de
Pirituba, herdou da mãe a paixão pelo rádio, onde
começou sua carreira no jornalismo esportivo, e do pai,
a fixação pelas motos e carros. “Meu pai era taxista.
Íamos com ele até o local onde guardava o táxi e depois,
ele nos trazia de volta até em casa”, lembra.
Mas até realizar o sonho de juntar os motores do pai
com as ondas do rádio da mãe, nos idos de 1987, Celso
teve uma rica trajetória profissional trabalhando como
frentista de posto de gasolina em Pirituba, estoquista
numa loja de sapatos no bairro da Lapa, balconista
de uma loja de artigos de som, fotografia e cinema,
professor substituto, até se formar técnico em geologia
nos anos em que trabalhou no IPT, Instituto de Pesquisas
Tecnológicas. “Foi um tempo mágico de juntar formação
e informação.”
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No jornalismo desde 1986 quando começou, na hoje
extinta revista de motociclismo “Motosport”, Celso
passou pelas rádios FM97, Bandeirantes, Rádio Trânsito,
Mit FM e Bradesco Esportes FM. Na TV começou num
programa independente em 1988, na TV Gazeta de São
Paulo, depois passou dez temporadas na TV Cultura, foi
para o SBT cobrir a Fórmula Indy, além de ESPN Brasil,
ESPN Internacional, TV Record e Record Internacional,
Programa Auto Esporte da TV Globo até chegar à Band e
Bandsports em 2004.
Em todo esse tempo, abriu o leque de suas paixões
e aptidões, atuando como repórter, apresentador,
comentarista e narrador de eventos esportivos e
também, cobrindo eleições, cultura, comportamento,
economia, política e agronegócios.
Um dos pontos altos desse amplo espectro de
experiências jornalísticas inclui a atuação como
correspondente internacional da TV Record, quando
morava nos EUA e esteve em Nova Iorque quando do
ataque às Torres Gêmeas. “Só nessa cobertura foram
15 dias direto reportando do local, ouvindo as histórias
de vítimas e como aquilo afetou a vida da cidade e do
mundo.”

celso miranda

Há 18 anos, comanda o único programa da televisão
brasileira dedicado ao universo do automobilismo e
motovelocidade, o SuperMotor, exibido às quartasfeiras, no BandSports. Com uma vibração nata das
mentes inquietas que, curiosamente, nascem sob o
signo de áries, ele ainda narra as corridas de motos
exibidas no canal, é repórter da Stock Car e ainda, cria
ações como, “Você Merece”, exibida em seu canal
no Youtube, onde premia com capacetes novos os
motociclistas que circulam pelas ruas da cidade munidos
de todos os equipamentos necessários para uma
condução segura.
Apesar dos holofotes comuns à sua profissão, Celso
Miranda optou por uma conduta de trabalho mais
discreta, o que para muitos, é o segredo de uma carreira
tão longeva, destacada pela habilidade de comunicar
com precisão, na medida exata da emoção, com seu
timbre forte e opiniões precisas sobre fatos, acima de
qualquer juízo de valor.
Uma das principais características de Celso Miranda na
produção do SuperMotor, é a generosidade de dar voz
aos pilotos iniciantes e contar suas histórias. Habilidade
essa, que aperfeiçoou muito antes da sua entrada no
jornalismo. Apaixonado por mapas, trabalhou com
geologia, descendo fossos íngremes, cultivando o sonho
de percorrer o mundo, primeiro no papel e nas leituras,
podendo mais tarde fazê-lo através da profissão.
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Ao longo dos mais de 20 anos de carreira, também
fez outras coisas curiosas, como participar de um dos
episódios do extinto programa Mundo da Lua, na
TV Cultura, narrando a corrida de Lucas, o menino
sonhador. Pai de Luiza e Pedro, Celso Miranda, agora
se debruça sobre o seu mais novo projeto, escrever um
livro sobre corridas. A ideia é contar fatos traçando um
paralelo com o cotidiano. Intitulado, a Vida não é uma
Corrida, quer contar, em capítulos, tudo o que observou

celso miranda

e todas as lições que aprendeu. “Da generosidade ao
medo da morte, podemos entender como é possível
viver melhor se observarmos do ponto de vista de como
as coisas acontecem nas corridas”, explica ele.
O livro ainda está sendo escrito, aos poucos, diz
ele, à medida que os temas vão surgindo a partir da
observação do mundo fora das pistas. É do tempo
na estrada em cima da moto, sua grande paixão, que
ele cria e expande sua consciência. “Na minha última
viagem, pensei sobre como o homem está inserido em
cada um desses veículos. No carro, somos a inteligência
inserida dentro do invólucro, sob o qual nos sentamos
e guiamos. Na moto, somos centauros, ela é uma
extensão do corpo, uma prótese que nos leva de um
ponto a outro com mais velocidade”, analisa.
Em duas ou quatro rodas, a verdade é que a combinação
Celso Miranda e motor se misturam, em profissão,
em histórias, em sentimento. Impossível ficar poucos
segundos ao lado dele sem ouvir uma boa história, de
uma certa corrida, num certo lugar, onde aconteceu
certo fato, sempre muito interessante.
Enquanto escuto, posso vê-lo correr pelas ruas de
Pirituba, sem chinelos, com seu copinho de iogurte
fingindo ser o microfone. Mais uma história, do
pequeno menino de D. Maria Auxiliadora, que nasceu
pra ser gigante.

“Conheço o Celso há mais de 30
anos e desde o começo o seu
trabalho me chamou a atenção.
São bem poucos os jornalistas
do setor de esporte a motor que
conseguem se manter em alta
por tanto tempo, produzindo
conteúdo relevante e trazendo
informações de bastidor que
somente quem é cultiva as
melhores fontes consegue
obter. Mais do que isso, depois
de tanto tempo, a paixão dele
pelo esporte só cresce. Uma
honra ter acompanhado essa
trajetória. Desde sempre, sou
fã”, Rodolpho Siqueira, jornalista
automotivo.
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foto Magnus Torquato

“O Celso é um dos caras que melhor
traduzem o espírito de trabalho em equipe
no time do automobilismo da Band. Bom,
eu já percebia isso antes mesmo de sermos
colegas de casa. É um sujeito que ama
o que faz e que ama ter isso atrelado ao
mundo dos motores - ninguém permanece
no ar e em evidência por tanto tempo se
não abastecer o trabalho com essa paixão,
não é mesmo?”, Luc Monteiro, narrador do
Grupo Bandeirantes de Comunicação.

“Ter o Celso levantando a bandeira do
automobilismo há tanto tempo é uma
felicidade para nós que estamos da indústria
do MOTORSPORTS. Que ele continue dando a
visibilidade não só para as grandes categorias
como a Stock Car mas que traga para a mídia
novos talentos que surgem e precisam tanto de
visibilidade para alcançarem voos mais altos”,
Fernando Julianelli - CEO da Stock Car.
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via sul jeep

A Mopar preparou um carro-conceito
pensado nos jeepeiros que buscam o
máximo de desempenho fora-de-estrada.

personalize o
jeep com seu jeito
por Claudio Barreto

E

m maio, mais uma vez o Jeep manteve a
liderança entre os SUVs no Brasil com 20,2%
de participação no segmento e 12.827
unidades vendidas. Considerando o acumulado de
vendas nos cinco primeiros meses do ano, a Jeep
já emplacou cerca de 54 mil veículos, conquistando
7,9% de participação do mercado total brasileiro
em 2022.
A popularidade da marca Jeep é muito forte, pois
compartilham um DNA comum: a autenticidade,
muito explorada pela marca em filmes de guerra
ou papeis de protagonista em séries de televisão.
Com este mote, o consumidor da grife JEEP
gosta de personalizar seu veículo preservando
as características originais para ter uma melhor
experiência possuindo o carro.
A grife JEEP trabalha oferecendo produtos
originais de fábrica além de um grande portfólio
de acessórios para deixar o Jeep do seu jeito. “Os
acessórios são de suma importância, por servir
como proteção, segurança e sem contar com a
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Capa para transporte
de animais, um objeto
indispensável para quem tem
um companheiro inseparável.

sofisticação que traz para o veículo.
Além de preservar as características
originais do veículo, como: frisos
laterais, protetor de cárter, tapetes
para assoalho de borracha, barras
longitudinais e engate reboque que
segue rigorosamente as normas do
Contran e Inmetro, ideal para qualquer
aplicação, seja um pequeno reboque
de barco, um reboque utilitário,
ou até mesmo uma bicicleta ou
cargueiro. Também tem disponíveis
acessórios para o pet”, comenta Renata
Mendonça, vendedora de acessórios da
Via Sul Jeep.

Confeccionado em aço
estampado, o protetor
de cárter resguarda o
reservatório de óleo do motor
contra buracos e pedras, sem
comprometer a ventilação.

Mais estilo e
funcionalidade. Resistente,
o estribo lateral deixa o
visual de seu Jeep Renegade
ainda mais off-road, além
de facilitar o acesso de
crianças e idosos.
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eletromobilidade

Estratégia de
transição rumo à
eletromobilidade
por Claudio Barreto

A

cada ano os veículos elétricos (EVs) estão se
tornando uma escolha mais atraente para os
consumidores, graças ao aumento da produção,
da autonomia, da eficiência e da acessibilidade. A
constante mudança pode ser atribuída ao fato de que
o mundo está se movendo em direção a uma economia
baseada em energia renovável, onde os veículos elétricos
desempenham um papel crescente.
Atualmente a Noruega é um dos países que tem a maior
participação de veículos elétricos em sua frota, devido aos
fortes incentivos dados pelo governo e pela disponibilidade
de pontos de carregamento.
No Brasil a comercialização de veículos eletrificados leves
cresceram 78% no primeiro quadrimestre de 2022, na
comparação com o mesmo período do ano passado. Pois,
à medida que mais e mais carros elétricos são vendidos, o
custo para produzi-los continuará a cair. Para o presidente
da ABVE, Adalberto Maluf, essa tendência deveria servir
de alerta às autoridades públicas, em todos os níveis,
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especialmente no Governo Federal. “Os números reforçam
a necessidade do governo ter uma clara estratégia de
transição rumo à eletromobilidade, pois o mercado
brasileiro já fez a sua opção preferencial pelo transporte
limpo e sustentável”, explica Adalberto.
As montadoras estão tendo a iniciativa de instalar pontos
de carregamento em pontos estratégicos da cidade e
estradas, como, por exemplo, a Volvo, está ampliando
as instalações em rodovias com carregadores rápidos de
150 kWh capazes de carregar um veículo como o XC40
Recharge Pure Electric em menos de 40 minutos.
A nossa redação teve a oportunidade de conhecer a
versão elétrica da Volvo, XC40 recharge pure electric, no
dia a dia, em trajetos corriqueiros, e chamou atenção a
funcionalidade de frenagem regenerativa do motor que
naturalmente desacelera o carro evitando desgaste no
sistema de freio que provavelmente durarão mais tempo
para troca.
Um dos maiores bônus de comprar um modelo elétrico
é a economia nos custos de manutenção que são
significativamente menores que as versões à combustão,
por conta da pequena quantidade de peças para reposição.
Outro ponto que destacamos é o custo de abastecimento
que chega a ser sete vezes menor que o de um carro à
combustão, uma economia que gera um enorme impacto
positivo no orçamento familiar.
A eletromobilidade é um modelo de negócio muito
desafiador para nossoo ecossistema, que tem a
participação dos fabricantes de automóveis, indústria
elétrica, setores públicos locais e nacionais que lidam com
a transição energiatica limpa.
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lançamento

Audi lança novo
Q3 Sportback
por Claudio Barreto

A

Audi do Brasil apresenta o novo Q3 com
motorização 2.0 TFSI em duas opções de carroceria,
SUV e Sportback, sendo o modelo o primeiro da
montadora produzido no Brasil com a inédita tração
quattro e a transmissão tiptronic de oito velocidades, além
de oferecer o maior porta-malas da categoria, 530 litros,
podendo ser ampliado para 1.400 litros com os bancos
rebaixados. O novo Q3 Sportback 2.0 TFSI está disponível
em duas versões (Performance quattro e Performance
Black quattro) e preços a partir de R$ 315.990,00.
Um dos modelos mais icônicos da marca e referência
no segmento dos SUVs compactos de luxo, o novo Audi
Q3 Sportback é equipado com o motor EA888 2.0 TSFI
à gasolina de quatro cilindros com injeção direta e
turbocompressor, que desenvolve 231 cavalos de potência
e 340 Nm de torque. A inédita transmissão tiptronic de
oito velocidades, por sua vez, proporciona trocas de
marchas mais ágeis e precisas. O conjunto confere ao
modelo uma excelente dirigibilidade, estabilidade em
curvas e desempenho, com aceleração de 0 a 100 km/h em
apenas 7 segundos e velocidade máxima de 240 km/h.
Equipado com o sistema Audi Drive Select que realiza
uma série de ajustes no motor, transmissão e direção para
proporcionar diferentes tipos de condução ao condutor,
que pode escolher entre seis modos: Auto, Comfort,
Dynamic, Efficiency, Individual e Off-Road. Neste último
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“As versões com carroceria sportback estão em alta. Os
primeiros a chegar na versão Sportback na gama da Audi:
e-Tron, depois o Q5 e A3. Recentemente a montadora
apresentou o Q3 importado da Hungria que a partir do
segundo semestre terá sua produção no Brasil”, explica
Petrônio Santiago, Diretor Comercial da concessionária Audi
Center Recife.

modo, o controle de estabilidade eletrônico altera o
sistema de controle de tração para o modo Off-Road,
ativando outras funções como o sistema de assistência em
declives, que mantém constante a velocidade especificada
pelo motorista (até 30 km/h) em descidas e aplica o freio
automaticamente. O controle eletrônico de estabilidade
(ESC) pode ser desativado completamente mediante
solicitação do motorista.
Dentro do cockpit um design esportivo e assentos com
ajustes elétricos, no painel de controle a central multimídia
MMI com tela de 8,8 polegadas sensível ao toque e
conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android
Auto. Já o Audi Virtual Cockpit é composto por uma tela
de instrumentos de TFT (Transistor Film Technology)
totalmente digital com 10,25 polegadas e mostra as
informações mais importantes do veículo através de
imagens e gráficos em alta resolução, com grande
detalhamento e efeitos sofisticados.
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campanha toyolex

campanha “Corolla Fest”

A

Toyota lança uma campanha “Corolla Fest”
com a linha 2023 de dois de seus principais
veículos, o Corolla e o Corolla Cross, referências
em seus segmentos, e também são destaques na
estratégia de eletrificação da Toyota no Brasil. Os dois
únicos modelos híbridos flex do mercado nacional
que ajudaram a consolidar a liderança da Toyota no
segmento de eletrificados.

Corolla Cross têm garantia de cinco anos ou 100 mil km
(o que ocorrer primeiro). Os clientes brasileiros também
contam com o apoio e os serviços do melhor pós-venda
do País, que tem como objetivo proporcionar uma
experiência completa e de excelência, na compra, uso e
recompra de um modelo Toyota.

Ambos os veículos da marca na versão 2023 já são
equipados com itens de conveniência e segurança ativa
e passiva da Toyota, para seguirem entre os modelos
mais vendidos do País e se manterem fiéis aos pilares da
marca de Qualidade, Durabilidade e Confiabilidade.

Líder absoluto na categoria de sedãs médios, o Corolla
traz melhorias no conforto e conveniência de seus
passageiros, ao oferecer carregador de celular por
indução nas versões Altis Premium e Altis Premium
Hybrid, item antes presente apenas na versão GR-S.

A linha 2023, tanto do sedã mais vendido do mundo
quanto do modelo de sucesso global recente da Toyota,
passa a oferecer de série a tecnologia do sistema de
segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS). Antes apenas
as versões híbridas eram equipadas com o sistema.
Ao longo dos anos, o Corolla se consolidou como o líder
absoluto na categoria de sedãs médios. No mês de maio
comercializou com 4.169 unidades, um crescimento de
69,02% em relação ao mês de abril, e acumulou 17.002
unidades emplacadas em 2022. Já o Corolla Cross, está
conquistando seu espaço entre os mais vendidos, com
acumulado de 18.347 unidades emplacadas até maio.

As versões Altis Hybrid, XEI e GLi do Corolla receberam
sensores de estacionamento dianteiros e traseiros para
facilitar as manobras de estacionamento e proporcionar
mais comodidade e segurança para os ocupantes e
demais usuários das vias.

Em relação a garantia como todos os produtos da marca
Toyota no Brasil, as novas linhas 2023 do Corolla e do
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VERSÃO 2023

As versões XRE e XR do Corolla Cross, que já tinham
sensores traseiros, também receberam sensores
dianteiros na linha 2023. O modelo ganhou atualizações
no painel de instrumentos e computador de bordo das
versões XRE e XRV Hybrid, que chegam ao mercado
com tela digital TFT de 7 polegadas colorida, a mesma já
disponível na versão topo XRX Hybrid.
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destaque

T-Cross, SUV
compacto de menor
custo de uso do País

por maria do carmo veras

O

Volkswagen T‑Cross em maio, foi o carro mais
vendido com 6.406 unidades no varejo, segundo
dados da Federação Nacional da Distribuição
de Veículos Automotores (Fenabrave). O feito reforça a
preferência do consumidor brasileiro pelo modelo, que
é referência em performance, espaço interno, conforto
e prazer ao volante. E também destaca a preferência
do consumidor pelos SUVs no mercado, à frente de
modelos de outros segmentos como o de hatches e
picapes.
O modelo também é considerado o melhor SUV para
se ter na garagem e a prova está na ponta do lápis. A
revista Quatro Rodas elegeu o modelo como o SUV
compacto de menor custo de uso do País, desbancando
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outros quatro rivais diretos. Para chegar ao resultado,
a publicação fez um levantamento sobre os custos dos
automóveis mais vendidos do mercado, sempre a partir
de suas versões de entrada. Na tabela de cálculo foram
incluídos os gastos de combustível, a manutenção,
o seguro, o custo mensal e o preço de tabela: a
matemática final deu a vitória ao VW T‑Cross.
O Volkswagen T‑Cross é destaque desde a sua estreia.
No ano passado, o modelo foi eleito pela revista Quatro
Rodas como “Melhor Compra 2021”, na categoria SUVs
até R$ 130 mil. Também levou o prêmio “Os Eleitos
2021”, da mesma publicação, como o “Melhor SUV
Compacto”. Já em 2020, levou o mérito por “Menor
custo de reparabilidade”, do Centro de Experimentação
e Segurança Viária, o Cesvi, na categoria utilitário
esportivo, enquanto foi nomeado como “Compra do
Ano” pela Motorshow.
Sucesso de vendas, o T‑Cross é o SUV compacto mais
vendido do Brasil no acumulado geral de 2022, com
26.563 unidades emplacadas, de acordo com dados
da Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores, a Fenabrave.
Na linha 2022, o T-Cross ganhou função Start-Stop,
que desliga e liga o motor automaticamente no andae-para do trânsito ou nos semáforos, economizando
combustível e diminuindo as emissões, e que está
disponível para todas as configurações. O Wireless
Charger (carregamento de smartphone por indução) é
outra novidade para as versões Comfortline e Highline
do SUVW, que está cada vez mais seguro, tecnológico, e
eficiente.

17 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

na estrada

na estrada com
fiat 500 elétrico
por Claudio Barreto

U

ma semana com Fiat 500e totalmente elétrico foi
uma experiência interessante, e ficou ainda mais
prazerosa ao sair do centro urbano para estrada,
onde temos que aprender a sermos mais eficiente na
condução para que aumente a autonomia do veículo.
Na minha avaliação a melhor forma de conduzir o
Fiat 500e na estrada foi na posição NORMAL, onde
a frenagem regenerativa é mantida ao mínimo e o
acelerador fica com respostas mais rápidas. Dirigir com
o ONE PEDAL no modo RANGE é mais confortável e
agradável no centro urbano, pois não precisa utilizar
os freios a todo instante, por conta que os freios ficam
excessivamente agarrados em velocidades lentas.
Nas duas formas de condução: NORMAL e RANGE a
velocidade máxima é limitada a 150 km/h. Outra opção
de condução para uma maior autonomia do veículo na
cidade, foi o modo SHERPA, que além de deixar freios
agarrados limita a velocidade máxima em 60km/h e
desativa o ar condicionado.
Seguem algumas dicas antes de traçar a rota e os pontos
turísticos da viagem: é de extrema importância entender

18 DIRIJA AUTO REVISTA DIGITAL INTERATIVA

as limitações da bateria do veículo para programar
as paradas ao longo da rota para o destino. Se a ideia
são férias de longo prazo indo a lugares distantes, ou
apenas uma viagem de um dia, é aconselhável escolher
paradas onde você pode carregar seu veículo enquanto
desfruta dos pontos turísticos ou algum entretenimento
enquanto isso.
No entanto, se sentir ansioso para chegar a sua
próxima parada antes de atingir seu limite de
alcance de carregamento, pode procurar a estação
de carregamento EV mais próxima usando o Google
Maps. O aplicativo usa os dados mais recentes para
mostrar carregadores e estações disponíveis — os
motoristas podem simplesmente pesquisar “pontos
de carregamento” para ver o lugar mais próximo
para conectar seu veículo. A maioria dos shoppings,
supermercados e postos de combustíveis possuem
estações de carregamento de veículos elétricos, assim
como muitos eventos e atrações importantes. Isso
significa que você não terá que procurar muito para
encontrar sua próxima carga.
Uma vez que você tenha chegado ao seu destino, deixe
o veículo receber uma carga completa, se possível. No
caminho de volta faça o mesmo trajeto para utilizar as
estações de carregamento de veículos elétricos que você
aproveitou em sua rota inicial. Ter esse conhecimento
em mãos irá ajudá-lo a planejar melhor sua viagem,
e evitar distâncias de viagem que podem colocar seu
alcance de bateria em risco.

Rally Baja

3ª etapa do
Campeonato
Brasileiro de
Rally Baja
por Claudio Barreto*

N

a prova mais difícil do ano, Varela é 3º e mantém
liderança do Brasileiro. Não foi um trajeto
especialmente longo, nem tampouco em uma
região inóspita. Mas os quase 300 km percorridos em
dois dias no interior do Estado de São Paulo pelo Rally
Serra Azul surpreendeu os 60 participantes – 44 UTVs e 16
motos – durante a terceira etapa do Campeonato Brasileiro
de Rally Baja.

“Foi a prova mais difícil do ano até aqui, com um traçado
travado, ladeado por pedras, árvores e todo tipo de
obstáculo. Qualquer escapada seria fim de corrida, tanto
que tivemos um alto índice de abandonos”, diz Reinaldo
Varela que, com o terceiro lugar obtido na soma dos dois
dias manteve a liderança do campeonato entre os UTVs,
agora com dez pontos de vantagem sobre Juliano Meira.
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“O pessoal brincou dizendo que, se fosse comparar com
a F-1, seria o traçado de Mônaco: difícil de ultrapassar e
com um perigo a cada esquina, sem margem para erros.
Mas campeonato bom é assim: cada prova tem uma
“personalidade” diferente. Foi uma ótima corrida”, conta
o líder do campeonato.
As características da prova determinaram que um terço
dos UTVs tivesse problemas envolvendo quebras e
acidentes, um alto índice.
Na classificação geral, a vitória foi de Juliano Meira,
depois de percorrer 277 km em 3h10min12s20, com Nuno
Fojo em segundo, 26s9 atrás. Reinaldo Varela garantiu o
terceiro lugar ao terminar apenas 54s1 depois de Meira,
resultado que agora o faz somar 116 pontos na liderança.
Companheiro de Reinaldo na equipe Can-Am Monster
Energy, Rodrigo Varela enfrentou problemas e agora é
sétimo colocado na classificação, com 66 pontos.
“Disputamos três das oito etapas da temporada. E tudo
está muito indefinido, a briga pelo título ainda está na
mesa”, comentou Rodrigo. A próxima etapa do Brasileiro
de Baja será disputada nos dias 29 e 30 de julho, em local
a definir.
Confira a classificação após três etapas:
1) Reinaldo Varela, 116 pontos
2) Juliano Meira, 106
3) Richard Fliter, 99
4) Nuno Fojo, 97
5) Denísio Casarini, 88
6) Kaíque Bentivoglio, 69
7) Rodrigo Varela, 66
8) Bruno Azevedo, 59
9) Leandro Fracassi e Marcus Cotton, 57
10) Gustavo Zanforin, 52
*Fonte assessoria de comunicação | Fotos: Alain Jody
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destaques

Foto: Joao Filipe DPPI

Milionária, popular
e relevante, Le Mans
chega a 90 edições

Q

uem visitar o site oficial de La Sarthe, uma
sub-região administrativa da França, no período
que ocorre a Le Mans, pode achar que está no
endereço errado. A página, que rotineiramente oferece
serviços e informações da administração pública aos
cidadãos, está tomada por imagens e dados sobre as 24
Horas de Le Mans.
O enfoque tem bons motivos: segundo uma pesquisa
periódica levada a cabo pela Universidade de Le Mans,
o tradicional circuito, que sedia uma das competições
mais famosas do mundo, responde por 2.450 empregos
permanentes na região – cerca de 1% do total de toda
La Sarthe. Na França, o número poderia superar 6 mil
vagas. Anualmente, segundo o estudo dirigido pelos
especialistas Jean-Pascal Gayant e Arnaud Cheron, o
circuito de Le Mans gera 114 milhões de Euros (perto de
585,7 milhões de Reais na cotação atual) em impacto
econômico na região (dados de 2015, última das quatro
edições periódicas publicadas pela universidade). E o
número é crescente.
No próximo sábado(11/06), às 11h (de Brasília), o
Circuito de La Sarthe, na cidade de Le Mans, sua capital
administrativa, dará a largada para a 90a edição das 24
Horas. Em um país com forte vocação turística, a prova
é um dos carros-chefes do setor esportivo, ao lado
do torneio de tênis de Roland Garros e da maratona
ciclística Tour de France. Com 144 mil habitantes (censo
de 2019), durante uma semana frenética a cidade vê
suas ruas invadidas por automóveis e excursões de toda
a Europa. Em 1967, a corrida registrou o recorde de 300
mil pessoas in loco. Hotéis e restaurantes em uma área
de até 70 km ficam lotados e recebem a injeção de 29,9
milhões de Euros (153,6 milhões de Reais, dado de 2015).
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Rafael Câmara LIDERA
o Campeonato Italiano
de Fórmula 4

O

pernambucano, Rafael Câmara da Ferrari
Driver Academy assumiu a liderança do
Campeonato Italiano de F4, pela equipe
Prema Powerteam, carro #88, com os resultados
obtidos na etapa de Misano, chega a 102 pontos.
“Foi uma corrida difícil, o safety-car foi muito bom
para mim, tive minha chance de ultrapassar o
Antonelli e vencer aqui, fiz o meu melhor. Temos
boas chances no campeonato, estamos liderando
depois de Misano, agora vamos para SPA e continuar
conquistando pontos importantes na disputa do
título”, comenta Rafael.
Nesta etapa de Misano, Rafa correu com a hashtag
#SOSRecife em seu carro, para ajudar no esforço
de ajuda às famílias atingidas pelas chuvas que
devastaram a região metropolitana de sua cidade
natal.
Em seu currículo soma 28 corridas com carros de
competição, apresentando nove vitórias, 16 pódios,
sete voltas mais rápidas e quatro poles (considerando
apenas sessões classificatórias, sem computar
inversões de grid). Ele foi vice-campeão na F4 UAE e
está em segundo lugar no Alemão.
O brasileiro retorna à pista nos dias 17 e 19 de junho
no circuito Spa-Francorchamps, Bélgica, para a
terceira das sete etapas do campeonato.

audi center recife
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