
 

 

NOTA OFICIAL 

 

A equipe Drop Team vem a público informar que não participará da competição Shell 

Eco-marathon Americas 2020, a qual aconteceria na cidade de Sonoma, nos Estados Unidos, 

de 01 a 04 de abril. 

Dada a atual situação do Coronavírus (COVID-19), a empresa Shell Oil Company, 

organizadora da competição Shell Eco-marathon Americas 2020, optou por cancelar essa 

edição da competição, assim como outros eventos estão sendo cancelados ou suspensos pelos 

mesmos motivos em todo o mundo. 

Salientamos que esta decisão foi tomada uma vez que o nível da competição é 

continental, na qual equipes de muitos países participam.  

Contudo, a Shell manteve parte da competição e a Drop Team ainda participará das 

premiações “fora de pista”, com os chamados Off-track Awards. São premiações pelos trabalhos 

desenvolvidos ao longo do ano em preparação para o evento. Dentre os Off-track Awards, a 

equipe concorre nas categorias: comunicação, inovação tecnológica e segurança em viagem. 

Oportunamente, divulgaremos os vencedores dessas premiações. 

A Drop Team agradece o apoio e confiança dos patrocinadores, os quais acreditam no 

potencial da equipe, assim como a comunidade, que sempre torce e auxilia participando das 

ações promovidas pela equipe, divulgando o projeto, motivando e também contribuindo 

financeiramente para que o projeto e os sonhos de todos alunos membros sejam concretizados.  

Reforçamos que os valores investidos no projeto, seja através de patrocínios, da “Ação 

entre amigos” e a da “Macarronada Drop Team”, serão utilizados para manutenção e 

aperfeiçoamento do projeto durante o ano de 2020 e início de 2021, bem como grande parte do 

valor arrecadado será destinado para a participação da equipe nas próximas competições. 

Continuaremos nosso trabalho normalmente, visando a melhoria contínua através do 

desenvolvimento e do aperfeiçoamento do protótipo a fim de alcançar a maior autonomia 

possível. Assim, buscando resultados cada vez mais expressivos e, também, representando a 

cidade de Erechim, o Rio Grande do Sul e o Brasil nas competições afora. 


