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São Cristóvão Saúde renova patrocínio
com piloto de Kart

Um esporte visto e admirado por muitos. Surgido
nos EUA, na década de 50 após a segunda guerra
mundial, o Kart começou a ser praticado no Brasil
nos anos 60 e logo ganhou popularidade no mundo
todo,

sendo

principalmente,

cada

vez

entre

os

mais
jovens

conhecido,
fãs

de

automobilismo.

Essa categoria é considerada a porta de entrada
para

aqueles

que

desejam

seguir

carreira,

considerando que muitos famosos no segmento,
como Ayrton Senna, iniciaram sua trajetória nesse

Gabryel Romano, 13 anos. Piloto de Kart
patrocinado pelo São Cristóvão Saúde

esporte.

Visando sempre incentivar o entretenimento
e a prática esportiva, com foco na melhor
qualidade de vida, o
Saúde

renovou

seu

Grupo São Cristóvão
patrocínio

profissional mirim do kartismo,

com

o

Gabryel

Romano.

O apoio teve início em 2019, com a cessão de
ambulâncias

em

campeonatos.

Hoje,

a

Instituição patrocina o uniforme completo do
piloto,

incluindo

layout

do

carro,

possibilitando também a mudança de equipe,
sendo composta por chefe de equipe/
preparador de motor, dois mecânicos, coach e

Gabryel com o troféu do campeonato
Brasileiro Rotax

telemetrista.

A paixão pelo Kart começou aos
07 anos. Gabryel Romano, de
apenas

13

anos,

se

entusiasmou com o esporte e,
desde então, vem alimentando
um grande sonho de chegar a
Fórmula 1. O jovem promissor
iniciou no Kart profissional em
2017, na Categoria Cadete
(idade entre 7 a 10 anos).
Ambulância São Cristóvão presente nos campeonatos de Kart

Nesse

período

participava

somente de treinos. No ano seguinte, após muita dedicação, passou a integrar os
campeonatos ligados à sua classe. Apesar da pouca idade, Gabryel possui um currículo
extenso no Kart. Foi campeão da Copa Aldeia da Serra em 2018, Vice-Campeão da Aldeia da
Serra em 2019 e Campeão da Copa Aldeia em 2020, além de 4º lugar no Brasileiro Rotax e
classificado entre os top 5 do Campeonato Troféu Ayrton Senna. Atualmente, integra a
categoria Junior, realizando treinos semanais para aperfeiçoar suas habilidades e disputar
novo títulos nos campeonatos.

“Gabryel é um jovem talento dentro das pistas de kart e tem sido um grande destaque nas
competições. Para nós do São Cristóvão Saúde é muito prazeroso patrocinar o esporte,
fortalecendo atividades físicas e incentivando, cada vez mais, a prática esportiva. Torcemos
para que o nosso Gabryel seja um grande campeão”, afirma o Presidente/ CEO do Grupo
São Cristóvão Saúde, Engº Valdir Pereira Ventura.

E o reconhecimento pelo apoio e patrocínio vem logo na sequência: “Agradeço muito ao São
Cristóvão Saúde, pelo incentivo ao esporte e parceria. Sem ele não seria possível chegar
aonde cheguei e participar de tantos campeonatos. Tenho muito orgulho de levar essa
marca ao kartismo”, finaliza Gabryel.

