
O novo concurso

tem novidades:

uma delas é que na

primeira fase o

Participante só vai

marcar palpites

para os jogos

disputados por seu

time. Atenção! A

nova brincadeira

vai começar no dia

1º de agosto!

O sucesso do conc urso Participantes na

Copa foi tanto qu e a Petros está lançando

um novo concurso – vem aí o Par ticip antes

no Brasileirão Petros/Investa, um torneio

de prognósticos que vai durar quatro me-

ses, de 10 de agosto a 15 de dezembro.

Com a reperc ussão alcançada pelo Par-

tici pantes na C opa, a Petros receb eu cente-

nas de pedidos para repetir a dose - pedi-

dos que foram reforçados, na cerimônia de

premiação, pelos vencedores do concurso re-

alizado durante a campanha do penta.

Os vencedores do novo concurso ganha-

rão uma TV de 34 polegadas, um

sup erco mp uta do r At h lon 1.600

Mz, um sofisticado aparelho

de som S ony, um DVD e

um auto-rádio.  Os

vencedores da 1ª

fase também serão

premiados.

Novidades ●  O con-

cur so Par tici p antes no

Brasileirão Petros/Investa

traz duas grandes novidades. A

primeira é que na fase ini-

cial  (de classificação) o

concorrente marcará seus

palpites apenas nos jogos
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A partir de agosto tem mais!
Prepare-se para novas emoções: vem aí o Participantes no Brasileirão Petros/Investa.
No novo concurso, você vai poder alterar seus palpites 12 horas antes do jogo começar

Veja a entrega dos prêmios do Concurso Participantes na Copa

d o c lu be para o q ual torce . Nas fase s se-

guintes cada concorrente dará palpites

para todos os jogos.

A segunda novidade é que será possível

alterar seus palpites até 12 horas antes do

início dos jogos.

Tempo de sobra ●  O Concu rso Par ti ci-

pantes no Brasileirão Petros/Investa

também será patrocinado pela Corretora

Investa, do Gru po Itaú, que c usteará t odas

as despesas, inclusive os prêmios.

Os palpites para a primeira fase pode-

rão ser marcados a partir do dia 1º de agos-

to, quinta-feira, até o dia 10 de

agosto, sábado, às 14 horas.

O sistema de pontua-

ção incorporou peque-

nas mudanças suge-

ridas pelos concor-

rentes do concurso

ant er ior. Os P art ici-

pantes podem ver o re-

gulamento do novo con-

curso (e  fazer download dele)

no site Petros (www.petros.com.br).

É importante visitar periodi-

camente a página da Petros

na Internet para saber de

mais novidades.
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1.    ÂMBITO DO CONCURSO
1.1 O Concurso Particip antes no Brasileirão P etros/I nvesta

é aberto so mente a Part icipantes Petros a tivos, aposentados e

pensionistas.
1.2 A coordenação do concurso será da Gerência de Comuni-

cação e Relações Institucionais da Petros.
1.3 Dele não poderão partici par empregados da Petros lotados

na Gerência de Comunicação e Relações Institucionais ou na Ge-
rência de Informática, e nem Participantes que trabalhem ou
tenham parentes até 1º grau nas empresas Callnet e Investa.

2.    INSCRIÇÕES
2.1 Os Participantes deverão fazer seus prognósticos no hotsite

Participantes no Brasileirão Petros/Investa, mediante o seguin-

te roteiro: dig itação de matrícula e senha Petros; atualização da
sua fi cha de cadastro, com fornecimento, se tiver, de e-ma ils de
casa e do trabalho; e preenchimento do quadro de palpites.

3.   FASES

3.1 A primeira fase, de classificação, que abrange todos
os jogos entre os clubes inscritos no Campeonato  Brasileiro
de 2002, com início previsto em 10/08/2002 e final previsto

em 17/11/2002.
3.2 A segunda fase, quartas-de-final, abrange 8 jogos entre

os 8 clubes classificados, em duas rodadas, com a previsão de

serem disputados entre 24/11/2002 e 27/11/2002.
3.3 A terceira fase, semifinais, abrange 4 jogos entre os 4

clubes classificados, em 2 rodadas, com a previsão de serem

realizados entre 01/12/2002 e 04/12/2002.
3.4 A quarta fase, final, abrange 2 jogos entre os 2 clubes

classificados, em 2 rodadas, com a previsão de serem realiza-
dos entre 08/12/2002 e 15/12/2002.

4.   RENOVAÇÃO D E PALPITES
4.1 Na primeira fase (de classificação), cada concorrente dará

palpites apenas para os jogos do clube para o qual torce.
4.2 Nas fases seguintes, cada c oncorrente dará palpites em

todos os jogos de cada fase.
4.3 Os concorrentes poderão alterar seus palpites até 12

horas antes de cada jogo, bastando inserir matrícula e senha.
4.4 Ao final de cada roda da serão apurados os pontos de cada

concorrente e disponibilizado o ranking geral de pontuação.
4.5 Ao final de cada fase, os concorrentes d everão fazer

seus novos palpites dentro do prazo estipulado pela Coorde-
nação do concurso.

4.6 Os concorrentes que não renovarem seus palpites dentro
do prazo estipulado não terão computados pontos na fase.

Regulamento do Concurso
5.   CONTAGEM DE PONTOS

5.1 A contagem dos pontos obedecerá ao seguinte critério:
Placar certo  – 5 pontos.

Acerto do vencedor e de seu p lacar – 3 pontos.
Acerto do vencido e de seu placar – 2 pontos.
Acerto de vencedor ou empate sem placar certo – 1 ponto.

5.2 Se dois concorrentes terminarem com o mesmo número de

pontos, será declarado vencedor o que tiver maior tempo de con-
tribuição para a Petros; se persistir o empate, será d eclarado vence-
dor o que tiver maior tempo de vinculação à sua Patrocinadora; se

ainda assim houver empate, será declarado vencedor o que for
mais velho; em último caso, o vencedor será indicado por sorteio.

6.   COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS

6.1 Imediatamente após a conclusão de cada rodada, os ven-
cedores da etapa serão apurados por meio eletrônico e a tabela
de colocação dos concorrentes será disponibilizada no hotsite
Particip antes no Bra sileirão Petros/Investa.

6.2 Os concorrentes que tiverem endereço eletrônico receberão
mensagem automática com os resultados da apuração da etapa.

7.   PRÊMIOS

7.1 O Brasileirão Petros/Investa, computadas todas as fa-
ses do concurso, distribuirá os seguintes prêmios:

1º colocado – um aparelho de TV Sony tela plana Wega 38’;

2º colocado – um computador Athlon XP 1800+;
3º colocado – um aparelho de som Pioneer;
4º colocado – um a parelho DVP S ony NS-400D (DVD,

CD, CD-R e CD-RW);
5º colocado – um auto-rádio Sony MDX-CA680X.

7.2 O vencedor da primeira fase ganhará um aparelho DVD
Gradiente; o 2º colocado da fase, um auto-rádio Sony, MDX-

CA680X; e o 3º colocado, um telefone celular em sua região.
7.3 O 1º colocado de cada bloco de cinco rodadas da fase de

classificação (apurado ao final da 5ª, 10ª, 15ª, 20ª, 25ª e 29ª)

receberá um DVD Gradiente .
7.4 Ao final da fa se de classificação o concorrente que for o 1º

colocado entre os torcedores de cada clube receberá uma camisa

oficial de seu clube.
7.5 A entrega dos prêmios dos vencedores será feita no dia

30 de dezembro de 2002.

8.   ESCLARECIMENTOS

8.1 Maiores esclarecimentos sobre o Participantes na Copa
poderão ser pedidos em mensagem para o endereço eletrônico
brasileirao@p etros.com.b r.

8.2 Quaisquer mudanças no regulamento oficial do Campeona-
to Brasileiro serão imediatamente incorporadas neste Regulamento.
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O  Co nc ur so Pa rt ici pan t es  n a

Copa f ez o sit e Petros r ec eber até

140 mil visitantes num só dia e 800

acessos simultâneos.

Concorreram 4.841 Participan-

tes, outro número recorde na his-

tória da s promoções da Petros.

Em  a br il , o  sit e  Pet ro s  tev e

378.660 visitantes, numa média di-

ária de 12.622; em maio, com o lan-

çamento do concurso, o número de

Participantes vêem como a Petros
está investindo suas contribuições
Vencedores do concurso visitam a Fundação e acompanham por alguns momentos,
na mesa de operações do 8º andar, os negócios feitos pela Petros no mercado financeiro

Wallace Carvalho ouve as explicações de Alexandre Horstmann na mesa de operações

P
at

rí
ci

a 
N

ev
es

acessos subiu para 877.816,  ou

28.316 por dia.

E em junho, mês do evento, o

site superou a barreira do milhão

com 1.080.765 visitas, o que signi-

ficou uma média diária de 36.025

visitantes da página.

Força da Comunidade ●  Em

determinados momentos, o sistema

de controle da área de informática

da Pet ros registrou, n o mesmo ins-

Números revelam êxito da promoção
Num só dia, o site da Petros recebeu 140 mil visitas; num só instante, 800 acessos

Muitas pergun tas fora m feitas p e-

los venc edores do Concurso Participa n-

tes na Copa durante a visita que fize-

ram à Pet ros antes de receberem os prê-

mios . Na Ár ea d e I nvest im ento s ,

ciceroneados pelo gerente Alexandre

Horstmann, acompanharam os negóci-

os da Petros na Bolsa de Valores.

Força de vontade ●  Um dos mais

int eressados foi  Wallace C arvalho So-

brinho, que entrou para o Sistema

Petrobra s em 1982 e se apose ntou da

Transp etro depois de uma operação de

hérnia de disco que d eixou seqüe las. Na

véspera, ao l ad o da mulher, C inara, ele

subiu o Corcovado. Disse que valeu a

pena, apesar do esforço, e ficou surpre-

so ao saber que a ida ao Cristo Reden-

tor não é um programa feito regular-

mente pelos cariocas.

Horst mann contou que a Petros não

se debilita quando ocorre algum trans-

torno no mercado financeiro porque

compensa riscos aplicando 75% em ren-

da fixa e mesmo nas operações conser-

vadoras trabalha com taxas atraentes.

Confiança ●  Stenio Monteiro de Bar-

ros, que trabalha no Edise, na Universi-

tante, 800 acessos simultâneos. Ou

seja, 800 pessoas entrando na pá-

gina www.petros.c om.b r  no m esmo

minuto para obter informações so-

bre o andamento da promoção.

O concurso mostrou, acima de

tudo,  a  força  da  Comunidade

Petros, forma da p or ma is de 90 mi l

Participantes, além dos seus fami-

liares, o que eleva esse número

para mais de 300 mil pessoas.

da de Corporativa da Pet robras, era um

dos mais animados com o novo concur-

so. Ano passado, ele foi o vencedor de

um bolão justamente sobre o Campeo-

nato Brasileiro. Está convencido de que

vai ser finalista também do Participan-

tes no Brasileirão Petros/I nvesta.



Ninguém se conhecia antes, mas to-

dos saíram de lá velhos amigos. A en-

trega dos prêmi os do  Con curso Par ti-

cipantes  na Copa,  na  Confei tar ia

Colombo, no Rio de Janeiro, no dia 15

de julho, acabou sendo um encontro

de colegas de trabalho que se torna-

ram bons amigos.

Viagens ●  Wallace C arvalh o Sob ri-

nho, o grande vencedor do concurso,

veio acompanhado pela esposa Cinara

Ca rvalho e recebeu duas passagens

ida-e-volta para Roma, pela vitória, e

um ap arelh o DVD como g anhador da

1ª  fa s e . Wal lac e  é  a p os e nta do  d a

Pet ro bras e m ora em Joinville (SC).

O 2º colocado, L eand ro Alb erto E ly,

técnico de op eração da Unidade d e Ut i-

lidades da Copesul, ganhou duas pas-

sagens ida-e-volta a Miami e mais um

celular pelo 2º lugar na 1ª fase. Ele

mora em São Sebastião do Caí (RS).

O 3º colocado, Stênio Monteiro de

Barros , é professo r da Uni versidad e

Cor porat iva da Petrobra s , o nd e coor-

dena o Programa de Capacitação em

Engenharia de Equipamentos. Ele, que

mora no Rio, ganhou duas passagens

ida-e-volta a Buenos Aires.

Mais prêmios ● O 4º colocado, Re-

nato Machado, operador de utilidades

da Replan e morador de Campinas, veio

ao Rio receber um computador

Pentium-III 880 Mz e mais um aut o -

rádio com CD pelo 3º lugar da 1ª fase.

O 5º c olo cad o, Adau to  B ota rell i ,

mecâni co e specia lizad o da Petrobra s e

morador de Santo André (SP), ganhou

um apare lho DVD.

José Martins Lisboa, mecânico da

Tr ans pe t ro , g anh ou um a ut o-rád io

A grande festa da vitória 
Os cinco vencedores do concurso e os três Participantes que lideraram a segunda   

com CD pelo 1º lugar na 2ª fase do

concurso. Ele também vive em Santo

André (SP).

Representante ●  Luiz Gustavo

Primo de Siqueira, engenheiro de pe-

tról eo da P et rob ra s , a tua lment e  tra-

balhando na Colômbia,  ganhou uma

pasta de couro pelo 2º lugar da 2ª fase

e  f o i  r e p r e s e n t a d o  p e l o  c o l e g a

Adelm an Moreira Rib eiro.

Maria Gorete Moreira, aposentada

da Pet robras,  ganhou uma b ola de fu-

tebol oficial Nike pelo 3º lugar da 2ª

fa se. E la mora na I lha do Governador,

Rio e foi também uma das vencedoras

da II C orrida Rústica da Petros (f oi a ter-

ceira colocada entre as mulheres).

To da a Diret oria da Petros c ompa-

receu ao almoço e entregou os prêmi-

os, juntamente com os presidentes da

Investa C orre tora, Jean S ig rist;  da Itaú

Corretora ,  Roberto  Nishikawa;  do

CEPE-Rio, Sérgio Fernandes.

3

1

2

1º lugar da 2ª fase

2º lugar da 2ª fase

3º lugar da 2ª fase
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na centenária Colombo
fase receberam seus prêmios e festejaram o penta do Brasil  e o êxito da promoção

1 - José Lisboa recebeu o prêmio das mãos do
diretor da Petros Flávio Chaves. 2 - Adelman
Ribeiro, representando Luiz Gustavo Primo,
com o gerente Alexandre Horstmann. 3 - Maria
Gorete Moreira,  aplaudida por Karlo Emanuel,
da Pe tros. 4 - Wal lace Carvalho Sobrinho, o
primeiro colocado de todo o concurso com o
presidente da Petros, Carlos Flory. 5 - Leandro
Ely, que ganhou uma viagem para Miami, foi
premiado por Jean Sigrist, da Investa. 6 - Stenio
Monteiro de Barros ao ser homenageado por
Roberto Nishikawa, do Itaú. 7 - Renato
Machado recebeu a homenagem do diretor da
Petros Solon Guimarães. 8 - Adauto Botarelli,
aplaudido por Sergio Fernandes, do Cepe.

4 5

6

8

7

1º lugar 2º lugar

3º lugar 4º lugar

5º lugar
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O Participante Dozin Ramos Filho diz que nunca havia
v isitado antes a página da Petros na Internet e que agora faz

isso diariamente. Ressaltou que está havendo aproximação da
Petros com os Participantes. É este mesmo o objetivo, Dozin

Participantes na Copa-I  ●  “Con-

tem c omig o no qu e d er e v ier, felicida-

des para t odos nós, p entac amp eões.”

Edison Ta deu d e Albernaz Almeida,

matrícula Petros nº 002.725-7, Por-

to Alegre (RS)

Participantes na Copa-II ●  “Pa-

rabén s à Petros pe lo bolão da Cop a do

Mund o. E spero q ue na próxi ma C opa

repitam a d ose.” Luiz Car los Ferrei ra

Costa , ma trícu la Petr os 041860-1,

Rio de Janeiro (RJ)

Participantes na Copa-III  ●

“Gostaria de parabenizar o pessoal da

Pet ros pelo conc urso, é um s ucesso.”

Jorge L uiz S elmo , ma tríc ula Petro s

nº 098.457-9, Porto Alegre (RS)

Participantes na Copa-IV  ●

“Muito o brigado. Foi uma b oa id eia da

Pet ros .” Ma nuel J ai me Her nandez

Al bar rán,  ma tr í c ul a  Pet ros nº

105.085-0, Porto Alegre (RS)

Participantes na Copa-V ●  “Com

toda certeza, venho me manifestar para

dizer-lhes que o caminho foi aberto e esse

caminho chama-se aproximação. O even-

to do concurso foi um sucesso, fazendo

com que eu que nunca tinha ido ao site

da Petros, passa sse t odos os dias a abri-

lo para saber o que vocês têm feito em

prol dos Participantes . Parabéns pela

iniciativa. Espero que não fique só por

aí. Continuem i nc ent ivando sempre”.

Dozi n Ramos Filho, matrícula Petros

nº 062.251-9, Rio de Janeiro (RJ)

Participantes na Copa-VI ●  “Olá,

muito obrigado pela oportunidade.

Gostaria de aproveitar e  sugerir  à

Petros qu e inc lua d entro deste n ovo

projeto (E-Clube) aquele meu pedido

de e star o perand o na Bolsa de Valores

com as mesmas taxas de corretagem

oferecidas à Pet ros qu e, p or sinal, são

as m enores do merc ado.” Rovi ls on José

João , matrícula Petros nº 138.091-7,

Curitiba (PR)

Participantes na Copa-VII  ●  “Como

par tici p ant e d o Con curso P et ros  na

Copa, gostaria de parabenizá-los pela

iniciativa e sugerir que todos pudes-

sem ganhar algum prêmio de partici-

pação, como bonés, camisetas, etc. É só

uma idéia!” Luiz Roberto Rainho de

Sá, matrícula Petros nº 103181-0, Rio

de Janeiro (RJ)

Participantes na Copa-VIII  ●

“Gostei mu ito do c oncurso. M uito b em

organizado!  Parabéns!” Carlos

Alberto Rodr igues Torres, ma trícula

Petr os nº 121.554-3, S antos (SP)

Participantes na Copa-IX ● “Fiquei

muito satisfeito em ter participado deste

concurso, espero que haja outros, pois é

uma forma de entretenimento muito sau-

dável”. Ayres Carlos da Paixão, matrí-

cula Petros nº 078.858-1, Salvador (BA)

Participantes na Copa-X ●

“Bra si l!!!!!!.” Wi ls on G omes da S il-

va , matríc ula Petr os nº 092.348-2,

Rio de Janeiro (RJ)

Participantes na Copa-XI  ● “Ami-

gos, estou nos Esta dos Unidos e ficarei

aqui durante a Copa. Queria participar

do concurso, mas não sei a minha ma-

trícu la. Pod eria m ac há-l a para mim?

Vamos t orcer pe la seleção!!!.” Cél io

Fer reira da Fonseca, matríc ula Petros

nº 048.786-4, Rio de Janeiro (RJ)

Participantes na Copa-XII  ●

“Não posso deixar de lhes agradecer a

atenção. Só m esmo a Petros é capaz de

proporcionar essas facilidades aos seus

Participantes. Se a equipe do Felipão fosse

eficiente como vocês certamente chegarí-

amos ao Penta. Parabéns e, uma vez mais,

obrigado.” Célio F. Fonseca, matrícula

Petros nº 048.786-4, R io d e Janeiro (RJ)

Participantes na Copa-XIII ●

“Agra deço à e quipe Petros p elo carinho

e demais trabalhos futuros voltados

para  nós, P art i ci pant es  da  Pet ro s .

Quanto ao concurso, lamento ter par-

ticipado apenas da primeira fase do

Con curso Part icipant es n a Copa , p or

motivo de férias no período. Mas, com

certeza, valeu a participação, pois mes-

mo não tendo atingido totalmente os

objetivos, consegui acertar o palpite

para o artilheiro da Copa, Ronaldo, que

nos premiou com três gols importan-

tes n as se mifinais, umcont ra a Turquia

e mais dois contra a Alemanha. Espe-

ramos que em 2006 estejamos nova-

mente juntos e  que o Brasi l  seja

hexacampeão numa final contra a Ar-

gentina.” Miguel Pedreira Grillo, matrí-

cula Petros nº 094.427-0, Taubaté (SP).

cartascartascartascartascartas



Participantes na Copa-XIV  ●

“Tenh o a lgumas s ugestões a a prese n-

tar: 1) Com o lançamento do cartão,

poderia o mesmo utilizar a bandeira

MasterC ard ou Visa como c ar tão de

crédito? 2) Se afirmativo, por que tam-

bém não dotá-lo do programa de via-

gens  Smi l es? Vo cês  sa b em q ue

dev ido à comp lexi dad e da Pet robra s

a exigência de viagens nacionais e

internacionais  é  constante .  Se

qu i s ere m  a ve ri g ua r, é  s ó  i r  no  4 º

andar do Edise, setor de viagens e ve-

rificar a quantidade de bilhetes que

são expedidos diariamente. Deixo aí a

minha sugestão para vocês melhor

avaliarem.” Luiz Augusto da Silva Go-

mes, matrícula Petros nº 107.545-0,

Rio de Janeiro (RJ)

Participantes na Copa-XV ●

“Para um próximo bolão, sugiro mu-

dar o critério de pontuação. Não en-

tendo porque o acerto de empate sem

placar certo vale 4 pontos enquanto o

acerto de vencedor sem placar certo

vale 1 ponto, uma vez que as duas si-

tuações se eqüivalem. Isto é, nas duas

há o acerto do resultado do jogo (vi-

tória de um time ou empate) porém

sem acerto do placar de nenhum dos

dois times. O mais correto, na minha

opinião, seria: Placar certo - 5 pts;

Acert o do placar do v enced or - 3 p ts;

Acer to do placar d o vencid o - 2 p ts;

Acert o de empate ou de v encedor sem

pl ac ar  cer t o  -  1  po nto .” C ar l os

Ba nd ei ra ,  ma tr í c ul a  Pet ros nº

119.582-8, Macaé (RJ)

Participantes na Copa-XVI  ●

“Pena qu e não g anham os  n enh um

brinde. Mas realmente valeu, e como

valeu!!!  Pois so mos , n o mínimo a t é

2010, os únicos pentacampeões do pla-

neta. É, ou não é importantíssimo para

nós brasileiros?” . Aldeci Câmara de

O li vei r a , m atr í c ula P etr os  nº

086.055-8, Teresi na (P I)

Participantes na Copa-XVII  ●

“Agradeço , mas lamento qu e a Pet ros te-

nha disponibilizado meu endereço e da-

dos ao banco que organizou o evento.

Não gostei!”. Tânia Regina Silva Vieira,

ma tríc ula Petros nº 010.604-0,  ( )

Participantes na Copa-XVIII  ●

“Pena que eu fui elimi nada logo no ínício

porque esqueci de fazer a aposta das

oitavas-de-final. Foi só por alguns mi-

nutos. Fiquei triste por saber que não

p oderia mais continua r. Mas tudo b em.

Valeu!”.  Jael ita Au gus ta Pi nhei ro

d e N aza r eth , ma tr í c ul a  Pe tros

nº 015.342-2, Rio de Janeiro (RJ)

Participantes na Copa-XVIII  ●

“Gostaria de saber qual a origem dos

recursos para a distribuição destes

prêmios. Entendo que qualquer des-

vio de recursos do fundo para este

tipo de promoção é inaceitável e leza

o s par tici p antes d o plano Petros . A

Pet ros deve foc ar s uas at ividades na

prestação de serviços e assistência aos

se u s a sso ciad os .” Júl io César P inho

Pontes, matríc ula Petros nº 081.127-5,

S alvador (BA)

Participantes na Copa-XIX  ●

“O dinheiro da P et ros é para f orma r

reserva de poupança para aposenta-

d oria e não d ist ribu ir, em forma de

sorteio,  com coisas que não nos serão

úteis na aposentaria, quando não po-

d emo s ma is t r ab al har.” Gl auco d e

D eus R i bei ro, matrícul a Petros nº

133.124-1, Rio de Janeiro (RJ)

Participantes na Copa-XX  ● “Gos-

taria de saber de onde está saindo a

verba p ara cobrir e stes p rêmios “gra-

t u itos”?” Mauro B l auth, matríc ul a

Petros nº 066.599-8, Campinas (SP)

Participantes na Copa-XXI  ●

“Não acho que este tipo de promoção

seja uma boa política de gastos com

o dinheiro que contribuo mensalmen-

te. Creio que nossos recursos deveri-

am ser gerenciados/aplicados de for-

ma ma is a d eq ua d a .” Iva i r  S i l va ,

ma tríc ul a Petr os nº 128.863-9, R io

de Janeiro (RJ)

Resposta às cartas XVIII, XIX, XX

e XXI:  ●  Como foi exaustivamente

divulgado, o Concurso Participantes

na Copa teve o patroc ínio da Investa,

empresa do Grupo Itaú, que pagou

todas as despesas, inclusive as referen-

tes aos prêmios, e em troca pediu a re-

lação d e e-mails d e Pa rticip antes q ue

autorizaram esse fornecimento. É pa-

pe l da P et ro s  organizar p romoçõe s e

eventos que facilitem o congraçamen-

t o da famíl ia Petros e ajud em a c on-

solidar u ma Comuni dade Pe tros.

O Participante Carlos Bandeira sugere um novo critério
de pontuação para o próximo concurso. A sugestão

já foi adotada pelos organizadores do Part icipantes no
Brasileirão Petros/Investa, que começa em agosto
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