LOCAWEB PARTICIPARÁ DAS 500 MILHAS DE KART DA GRANJA VIANA

Com uma equipe de dois carros, empresa contará novamente com Lucas Di Grassi como um
dos seus pilotos

SÃO PAULO, 26 DE NOVEMBRO 2010 – A Locaweb, líder em hosting no Brasil e América Latina
segundo a IDC, anuncia sua participação nas “500 Milhas de Kart da Granja Viana”, tradicional
evento esportivo que será realizado no dia 27 de novembro, na Granja Viana. O evento reúne,
desde 1997, grandes nomes de diversos segmentos da corrida esportiva, como Fórmula 1,
Stock Car, MotoGP entre outros.
A Locaweb estará representada por uma equipe de dois carros. Dentre os pilotos estará Lucas
Di Grassi, piloto que defendeu a marca da empresa durante a sua atuação na equipe Virgin
Racing na temporada 2010 da Fórmula 1. Além dele, também estão na equipe Locaweb os
pilotos Allam Khodair (Stock Car), Felipe Maluhy (Stock Car), Ruben Carrapatoso (campeão
mundial de kart), Andre Muraro (campeão da copa São Paulo de kart), Claudio Gora, Ricardo
Gora e Diego Badra.
Com eles, a empresa montou uma equipe forte e tentará ganhar a competição já no primeiro
ano de participação, e com isso fazer do Lucas di Grassi o Tri campeão da prova.
“É uma corrida de longa duração, a mais difícil do kart brasileiro, e acho que está entre as de
nível mais alto no kartismo mundial. E como toda prova longa, além de você precisar de um
kart rápido, o essencial é não perder tempo com acidentes, consertos e retardatários. Porque
os adversários são fortíssimos", diz Lucas Di Grassi. "Deve-se evitar qualquer tipo de ‘enrosco’,
a qualquer custo", aponta o piloto da Virgin Racing na Fórmula 1.

Serviço
“500 Milhas de Kart da Granja Viana”
Local: Granja Viana
Data e horário: Sábado, 27 de novembro de 2010 – das 11:30 à 22:30
Para mais informações: http://www.kartodromogranjaviana.com.br/500milhas/

Sobre a Locaweb
A Locaweb é líder em Hosting no Brasil e na América Latina, segundo o relatório IDC LA IT
Services 2009. A empresa possui mais de 220 mil clientes e 600 mil domínios hospedados,
além de parcerias com mais de 19 mil desenvolvedores. Os serviços da Locaweb atendem
desde o usuário comum até as grandes corporações, por meio de três verticais de negócios:
SOFTWARE (SaaS), que oferece as soluções de software como serviço para empresas,
contando com ofertas como Email, Email Marketing, WebStore, WebChat, WebDesk e PABX
Virtual; PLATAFORMA (PaaS), que consiste no serviço de hospedagem de sites;
e INFRAESTRUTURA (IaaS),
com
ofertas de
infraestrutura
sob
demanda como Cloud Computing, servidores dedicados e serviços de gestão personalizada.

Para mais informações:
www.locaweb.com.br e www.twitter.com/locaweb
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