CIRCUITO IMPERIAL
DE
AUTOMOBILISMO

A Cidade de Petrópolis tem como principal característica a preservação da
sua história. Presença marcante na vida política e cultural do país desde a época do
Império, a cidade teve uma participação importante também no esporte,
notadamente no automobilismo. Poucos sabem que as ruas do Centro Histórico
foram por décadas, autênticas pistas de corrida que contribuíram para o
desenvolvimento do automobilismo brasileiro. A cidade também foi um grande
celeiro de pilotos que alcançaram projeção nacional e internacional e essa história
continua até hoje, abrigando três das maiores equipes da principal categoria do
automobilismo nacional, a Stock Car.
O CIRCUITO IMPERIAL DE AUTOMOBILISMO foi idealizado para mostrar às
novas gerações, um dos mais importantes momentos automobilísticos do país, as
corridas disputadas no Centro Histórico de Petrópolis.
APRESENTAÇÃO
apoio:

realização:

HISTÓRIA
apoio:

realização:

Irineu
Corrêa

Nascido em Petrópolis, foi
considerado o primeiro piloto
brasileiro a conquistar uma vitória
internacional no “Circuito de
Chester Fair” nos Estados Unidos.
Na cerimônia de abertura será feita
uma homenagem a este pioneiro do
automobilismo nacional.
apoio:

realização:

HOMENAGEM

No dia 11 de setembro de 2022, será realizado a primeira edição do
CIRCUITO IMPERIAL DE AUTOMOBILISMO. Na modalidade de Desfile de
apresentação, vamos resgatar a história, revivendo o que foi um dos circuitos de
corrida mais charmosos e importantes do Brasil nas décadas de 1950 e 1960.
Mantendo o traçado original do circuito, o evento será realizado em 3
baterias com três voltas cada e participarão somente carros de época.
DESCRIÇÃO:

• Largada na Antiga Rodoviária
• Rua Floriano Peixoto
• Alberto Torres
• Av. Ipiranga
• Rua da Imperatriz
• Obelisco
• Rua do Imperador
• Tamanho do circuito: 3.200m. Serão três voltas por bateria totalizando 9.600m
• Velocidade média: 30km/h
apoio:

realização:

DESCRIÇÃO
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O CIRCUITO
apoio:

realização:

O CIRCUITO IMPERIAL DE AUTOMOBILISMO pretende ser um
evento anual, e a cada edição uma marca fabricante de automóveis
será homenageada. Em 2022 a homenagem será feita à ALFA ROMEO
e a escolha se deu por sua ligação histórica com a cidade, não apenas
pela imigração italiana aqui estabelecida, mas também pelo fato de ter
tido grandes nomes petropolitanos como seus pilotos oficiais: Mario
Olivetti, Aylton Varanda, Amilcar Baroni entre outros.

HOMENAGEM
apoio:

realização:

Pararelamente ao Circuito Imperial de Automobilismo, e com o
objetivo de atrair um número ainda maior de visitantes, será
realizado nos dias 10 e 11 de setembro de 2022, o CIRCUITO DE
ANTIGOS DE PETRÓPOLIS. Será uma grande exposição de
veículos antigos e classicos, da marca Alfa Romeo vindos não só
de colecionadores locais mas também de várias partes do país e
acontecerá pátio do Museu Imperial, no Centro Histórico de
Petrópolis

DESCRIÇÃO
apoio:

realização:

PROGRAMAÇÃO:
SABADO 10 DE SETEMBRO DE 2022:
9 horas:
• Inicio da exposição dos carros participantes do desfile na Av.
Tiradentes (Centro Histórico).
Inicio da exposição de Alfa Romeo no Pátio do Museu Imperial
18 horas:
• Encerramento das exposições (Museu e Av. Tiradentes) e
deslocamento dos carros para o estacionamento previamente
reservado.
20 horas:
• Cerimonia de abertura na Cervejaria Bohemia com a presença de
autoridades, ocasião que serão feitas algumas homenagens.

DESCRIÇÃO

PROGRAMAÇÃO:
DOMINGO 11 DE SETEMBRO DE 2022:
9 horas:
• Abertura do desfile na Pça. Da Inconfidência (Centro Histórico).
9h30m:
• Inicio da 1ª Bateria de duas voltas no circuito com carros da década de 1960.
10h15m:
• Início da 2ª Bateria de duas voltas no circuito com carros da década de 1950.
11horas:
• Inicio da 3ª Bateria de duas voltas no circuito com carros das décadas de 1970 e 80.
11h45m:
• Encerramento.
Percurso do Circuito
Largada: Pça da Inconfidência
Rua Floriano Peixoto
Rua Alberto Torres
Av. Ipiranga
Av. Tiradentes
Rua da Imperatriz
Pça. D. Pedro
Rua do Imperador (lado ímpar)
Pça. Da Inconfidência

DESCRIÇÃO

CONTATO:
Renato Ceschini
(24) 99317-6549
rceschini2000@yahoo.com.br

CONTATO
apoio:

realização:

