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Uma equipe do Esporte &Cia visitou as instalações da Fórmula Truck, em Santos/SP, no último
dia 27 de janeiro para conferir os preparativos da categoria para a temporada 2016 e constatou
que o       ritmo de trabalho está bem intenso.

Com uma área de 5 mil metros quadrados, o Complexo Administrativo da Fórmula Truck ocupa
um quarteirão inteiro em Santos e emprega mais de 100 trabalhadores especializados. O
trabalho se concentra na parte mecânica, no show dos caminhões, em toda a logística e
também na comunicação visual.

A vice-presidente da categoria, Danielle Navarro Félix falou sobre a expectativa da categoria
para a temporada 2016: "É de um ano difícil como em 2015 - eu acho que por conta da
economia do país para todas as categorias, mas, a expectativa é sempre de um mundo melhor,
um Brasil melhor e a Fórmula Truck vai seguir o seu caminho - dentro do possível, conforme o
país reage".

Ao lado do irmão (Juninho Félix), Danielle é também responsável pelo Show dos caminhões
nos espetáculos proporcionados ao público antes das corridas e se empolga ao falar sobre as
dificuldades enfrentadas nesta função: "O trabalho é muito gratificante e depois do falecimento
do meu pai (Aurélio Batista Félix) passei a participar mais do show. Treinei durante um ano
para fazer a primeira apresentação, mas é lógico que hoje eu tenho bem mais manobras do
que há alguns anos".

Juninho Félix também falou sobre o trabalho nos shows que executa: "Ah, demorou um ano
para aprender tudo e o objetivo é proporcionar um show bacana para o público. Não adiantava
a gente querer fazer o show e não sair bom", disse.

Com relação à temporada 2016, Juninho foi enfático: "Eu acho que vai ser um ano forte. O ano
passado foi complicado, mas agora estamos com patrocínio forte e um show novo - diferente -
com muita coisa nova".

Durante a visita de nossa equipe, tivemos a liberdade de filmar todas as intalações e a
impressão foi das melhores. O ritmo está alucinante em todos os setores.
Assista o video abaixo... ou clique "AQUI" .
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Abaixo, video da entrevista com a Vice-Presidente da Fórmula Truck - DANIELLE NAVARRO
FÉLIX.
Assista o video abaixo... ou clique "AQUI" .

          

A primeira corrida de 2016 está marcada para o dia 13 de março em Santa Cruz do Sul, Rio
Grande do Sul.

Pré-calendário de 2016 *

13 de março - Santa Cruz do Sul (RS)
10 de abril - Curitiba (PR)
15 de maio - Campo Grande (MS) ou Brasília (DF)
12 de junho - Goiânia (GO)
10 de julho - Londrina (PR)
31 de julho - Interlagos (SP)
4 de setembro - Guaporé (RS)
9 de outubro - Cascavel (PR)
6 de novembro - Brasília (DF) ou Campo Grande (MS)
4 de dezembro - Curvelo (MG)

ERRATA: A área total do complexo da fórmula truck é de 5 mil metros quadrados e não a
divulgada anteriormente.
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