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No dia 24 de novembro, sábado, associados, dependentes e convidados aceleram juntos para o
Grande Prêmio Funcel de Kart 2018. O evento será realizado no Kartódromo SJP pela primeira vez.
Vagas limitadas! #vemprafuncel #aceleracomafuncel #afuncelé+

Fundação Celepar Coordenação de Esportes
Grande Prêmio Funcel de Kart 2018
7 de dezembro de 2018, sexta-feira.
Os associados mais velozes da Funcel protagonizaram pegas incríveis no último dia 24 de
novembro no GP Funcel de Kart 2018. Realizado no Kartódromo SJP, em São José dos Pinhais, o
evento desafiou nossos melhores pilotos. A pista exigiu negociação nas ultrapassagens e perfeição
na estratégia de pit stop. O clima instável prometia chuva, motivo de apreensão.
A primeira bateria largou às 18h00. Jurandir Gonçalves assumiu a liderança e disparou na frente.
Ali atrás muita disputa. As meninas Maíra Siqueira, Karin Oniesko e Angélica Rosendo aceleraram
fundo e se divertiram. Helio Piccinatto, Henrique Pesserl, Leandro Mozzato buscavam aproximação
nas últimas voltas. Jurandir, dono da melhor volta da prova com 47&rsquo;&rsquo;017, tropeçou na
casca de banana e rodou. Helio assumiu a liderança por meia volta, teve problemas mecânicos e
completou a prova em quarto. Henrique tomou o posto e garantiu a vitória defendendo sua posição.
Jurandir foi o segundo e Mozzato o terceiro.
Na segunda etapa turbinaram os karts e a pista mais emborrachada animou ainda mais os
piloteiros. Saiu faísca. O pole position Lucas Almeida não deu chances. Largou na frente e sumiu.
Ligou a seta e fez todo mundo dar passagem. A volta anotada em 45&rsquo;&rsquo;702 foi a
melhor. Rodrigo Albani fez uma belíssima prova. Largou um pouco para trás e recuperou cada
posição com paciência e experiência. Chegou em segundo. Os Marcelos Foltran e Stocco vieram a
seguir. Várias disputas na pista. Prova de tirar o fôlego.
Na etapa complementar, às 19h30, os refletores foram acesos e uma fina garoa preencheu a
bateria de emoção. A exigência aumentou e o nível de concentração dos pilotos era o máximo. Rafa
Siqueira saiu cantando pneus e logo marcou a melhor volta da prova anotando
46&rsquo;&rsquo;537. Outro Rafa, o Michelotto, acompanhou de perto os movimentos do xará, mas
não conseguiu brecha. Ficou logo atrás em segundo lugar. Eduardo Liberato teve problemas na
troca de pneus quando a chuva apertou. Ainda assim terminou em terceiro.
Agradecemos a companhia de todos e contamos com essa parceria na próxima temporada.
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Coordenação de Esportes Prof. Paulo Farias Paixão Junior Coordenadora Joice Aparecida Gomes
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14 de novembro de 2018, quarta-feira.
As vagas inicialmente reservadas para o nosso grupo foram preenchidas. As baterias das 18h00 e
das 18h30 estão lotadinhas!
As inscrições prosseguem abertas para uma bateria extra agendada para as 19h30. Envie
Mensagem Expresso para funcelesporte@funcel.org.br e garanta o seu lugar no grid.
Só está faltando você!
#vemprafuncel #aceleracomagente #gpfunceldekart #afuncelé+
Coordenação de Esportes Prof. Paulo Farias Paixão Junior Coordenadora Joice Aparecida Gomes

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 de novembro de 2018, segunda-feira.
É hora de acelerar para o GP Funcel de Kart! No dia 24 de novembro, sábado, associados,
dependentes e convidados pisam fundo no evento mais veloz da programação da Coordenação de
Esportes. O Kartódromo SJP, em São José dos Pinhais, receberá nosso time pela primeira vez.
O local fica um pouquinho para frente da saída que leva ao aeroporto (BR-376, n° 12455) e conta
com estacionamento e lanchonete. A pista tem aproximadamente 1km de comprimento e exigirá de
nossas(os) condutoras(es) muita habilidade e concentração. Os inscritos deverão chegar com, ao
menos, 15 minutos de antecedência para a retirada dos equipamentos de segurança (capacete,
macacão, luvas e balaclava) e o briefing. Calçados fechados também são obrigatórios.
GP FUNCEL DE KART

dia 24 de novembro, sábado, a partir das 18h00 no Kartódromo SJP

As inscrições devem ser confirmadas através de Mensagem Expresso para
funcelesporte@funcel.org.br até o dia 14, quarta-feira com os nomes dos inscritos e opção do
pagamento através de desconto em folha (à vista ou parcelada). O valor de investimento para
associados e dependentes é de R$56 (ou 2x R$28) e para convidados R$84 (ou 2x de R$42).
E aí, você acelera até receber a bandeira quadriculada, sobe no pódio e estoura o champagne.
#vemprafuncel #pisafundo #aceleracomagente #afuncelé+
Coordenação de Esportes Prof° Paulo Farias Paixão Junior Coordenadora Joice Aparecida Gomes
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