
A6HorasdeInterlagos,nosába-
do, foi uma grande festa. Na pista,
aToyota,quehaviaconquistadoa
pole, deu show de ponta a ponta e
faturou sua primeira vitória no

Mundial de Endurance. Fora do
grid, os visitantes (famílias intei-
ras e gente de todas as idades)
aproveitaramodiadesolparacur-
tir atrações que incluíram visita
aos boxes e sessão de autógrafos
dos pilotos (independentemente
do tipo de ingresso), roda gigante,
exposição de clássicos, demons-
tração de drifting e por aí vai.

Representantes de fã-clubes do
cantorFiuk,setegarotas,comida-

des entre 13 e 17 anos, foram ver o
ídoloseapresentar.Emvezdopal-
co, o artista mostrou que sabe
“driftar” ao volante de um Nissan
Skyline GTR. “Ele postouno Twit-
ter que estaria aqui. Para ganhar
um ingresso cada uma teria de di-
vulgar isso para 1.800 pessoas”,
diz Vitória Bastos, de 15 anos.

Os primos Arthur, de 4 anos, e
Eduardo, de 5, são “veteranos”
das pistas. Vestidos de macacão,
eles eram só alegria. “Essa paixão
vemdeberço.Comoeuparticipa-
va de provas de arrancada, sem-
pre os trago para ver as provas.
Eles enfrentaram as filas de todos
os brinquedos, e sempre pulando
ecorrendo”,contaRicardoMode,
pai de Arthur e tio de Eduardo.

JCnapista
Vencedor do concurso cultural
“Minhapaixãoporcarro” promo-
vidopeloJCemparceriacomaAu-
di, Lucas de Abreu Collpy, de 19
anos,contaqueviveuumdiaines-
quecível. Como prêmio, ele saiu
de casa, no Jaguaré, rumo ao
Itaim Bibi, guiando um R8 V10.

De lá, o piloto da Audi Lucas Di
Grassivirouseumotoristaparticu-
lar até Interlagos, onde ele acom-
panhou a prova se revezando en-

tre os espaços VIP do Jornal do
Carro e da montadora alemã.

“Escrevi o que bateu na minha
cabeça, e meu irmão lapidou a
ideia”,diz.Quandorecebeuotele-
fonema do jornal, ele pensou que
fosseumapegadinha.“Nãoconse-
guiacreditar.Pareciaqueeutinha
ganhadoaMegaSena.Mas,sepu-
desse pagar, não ficaria tão feliz.”

Segundo colocado no concur-

so, o administrador de empresas
Máriode SouzaNeto também pô-
deconferirdoqueosuperesporti-
vo com motor de mais de 560 cv
de potência é capaz. Seu prêmio
foiparecidocomodeCollpy,mas,
em vez de assistir à corrida, ele foi
a Interlagos ver os treinos classifi-
catórios, na sexta-feira.

“Eu tenho uma conta no Face-
book (página em que o concurso

foi divulgado), mas não tinha o
costume de utilizar.” Ele e o filho,
Lucas, assistiram a uma parte dos
treinosevisitaramosboxesdaAu-
di. “É um dia que vou me lembrar
para sempre.”

Além de Collpy e Neto, 50 leito-
res ganharam pares de ingressos
para ver os treinos e a prova. ::
BelisaFrangione,MarceloFeneriche
ThiagoLasco
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Mode, com o
filho Arthur
(à frente) e
o sobrinho
Eduardo: pura
diversão

Vencedor
do concurso
cultural do JC,
Collpy pôde
guiar um R8.
‘Não consegui
acreditar’
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