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No encerramento da temporada,
Rosberg vence pela terceira vez

Nico  Rosberg

Por Tiago Mendonça

Se você ainda acredita que
Nico Rosberg é capaz de fazer
frente a Lewis Hamilton na dis-
puta por um título mundial, en-
tão você terá meses de enorme
expectativa para a próxima tem-
porada. O campeonato de 2015
terminou no último domingo,
29, em Abu Dhabi, mostrando
Rosberg muito mais combativo.
Nas últimas seis corridas, foram
seis pole positions e três vitó-
rias consecutivas.

“É sempre difícil correr
contra Lewis, então o sentimen-
to de vencer é ainda melhor. É
uma grande batalha sempre e é
para isso que eu quero correr.
Estou ansioso por 2016, estou
certo de que vai ser outra gran-
de temporada”, comemorou.
Embora tenha conquistado o tí-
tulo por antecipação e com enor-
me superioridade, Hamilton não
vem digerindo muito bem a rea-
ção do companheiro de equipe
nesta fase final.

Assim como aconteceu na
etapa anterior, em São Paulo, ele
pediu à equipe pelo rádio para
mudar de estratégia, mas a Mer-
cedes negou de novo. Desta vez,
Hamilton queria colocar pneus

supermacios para as últimas vol-
tas, para tentar atacar o adversá-
rio. A equipe o obrigou a usar os
pneus macios, mais lentos. “A
escolha sobre mudar para os su-
permacios ou não era da equipe”,
contemporizou. “Não tenho cer-
teza de qual dos dois tipos era o
melhor”.

Toto Wolff, chefe da equipe,
adotou um discurso razoavel-
mente diferente.  Disse ter
dado a Hamilton todas as con-
dições de fazer algo diferente
para vencer. “Houve muita con-
versa, não sei o que realmente

apareceu na transmissão, mas
a decisão foi dele e do seu en-
genheiro”, comentou. “Ouvi-
mos as críticas da última vez e
demos todas as opções de cor-
rida e de escolha de pneus.
Mas realmente era difícil e ele
não tinha como tomar uma de-
cisão diferente”.

Apesar de oferecerem me-
lhor desempenho, os pneus su-
permacios se desgastam mais
rapidamente. Na visão de Wolff,
Hamilton teria apenas sete ou
oito voltas rápidas antes de per-
der rendimento. Por isso, a mu-

dança não seria inteligente. O
pódio em Abu Dhabi foi comple-
tado por Kimi Raikkonen, tercei-
ro colocado. Foi apenas o segun-
do pódio dele na temporada.
Kimi reconheceu que esteve
abaixo das expectativas.

Os pilotos brasileiros não ti-
veram muita sorte. Felipe Massa
largou em oitavo e ali permane-
ceu, comprovando a sensível
queda de desempenho do carro
da Williams nas corridas finais.
O xará Felipe Nasr, da Sauber,
levou um encontrão de Fernan-
do Alonso logo na largada e
teve a asa dianteira danificada.
Terminou apenas em 15º lugar.
Alonso, desgovernado, ainda
acertou Pastor Maldonado e o
tirou da corrida.

A direção de prova conside-
rou Alonso culpado pela bagun-
ça e aplicou um drive-thru como
punição. O piloto ficou estarre-
cido e soltou os cachorros para
cima da FIA, entidade que regu-
lamenta o esporte. “São coisas da
FIA... Hoje vemos as arquibanca-
das vazias em quase todos os cir-
cuitos. Alguns campeonatos es-
tão nos passando, como WEC e
MotoGP. Acredito que precisa
haver um pouco de senso co-
mum”, disparou.

F
ot

o/
 M

er
ce

de
s 

A
M

G

Brasileiros conquistam pódio
nos 500 km de Homestead

Trio brasileiro

O trio brasileiro da Blau Mo-
torsport formado por Marcelo
Hahn, Allam Khodair e Renan
Guerra conquistaram o terceiro
lugar da categoria MP1-A na últi-
ma etapa da Fara, o campeonato
norte americano de Endurance, dis-
putado neste final de semana no
circuito de Homestead, em Mia-
mi. Na classificação geral da pro-
va, que teve quatro horas de dura-
ção, ficaram com a 11ª colocação.

“Foi uma prova difícil, repleta
de penalidades, que atrapalharam
um pouco o nosso desempenho.
Não fosse isso, teríamos con-
quistado uma posição ainda me-
lhor. Estou feliz de fechar o ano
com mais um troféu de corridas
de longa duração. Nunca tinha

disputado este tipo de prova e, de qua-
tro corridas deste tipo que fiz em 2015,
subi ao pódio em três delas”, lembrou
Marcelo Hahn, que também ao lado
de Khodair venceu as 200 milhas de
Homestead no início do ano e ficou
em segundo lugar dos 300km de In-
terlagos, a primeira prova de Enduran-
ce da Porsche Cup, realizada na sema-
na passada, em Interlagos.

Khodair também comemo-
rou a conquista a bordo da novís-
sima Lamborghini Gallardo RE-
X da Blau Motorsport.

As atenções de Hahn e Kho-
dair agora se voltam para o dia
13 de dezembro, em Interlagos,
onde acontecem as últimas eta-
pas da Stock Car e do Mercedes
Benz Challenge.
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Duelo gaúcho encerra sexta rodada do
turno da Superliga Masculina 14/15

Lebes/Gedore/Canoas

Depois de cinco jogos já re-
alizados, a sexta rodada do turno
da Superliga masculina de vôlei
2015/2016 será concluída nesta
terça-feira (01.12) com o con-
fronto entre os gaúchos Voleisul/
Paquetá Esportes (RS) e Lebes/

Gedore/Canoas (RS). A partida
será às 20h, no ginásio do Ginás-
tica, em Novo Hamburgo (RS).

O Voleisul/Paquetá Esportes
é o sexto colocado, com nove
pontos somados depois de três
vitórias e dois resultados negati-

vos. O time de Canoas aparece na
nona posição, com sete (dois re-
sultados positivos e três derrotas).

Segundo o técnico do time
de Novo Hamburgo, Paulo Roe-
se, jogar em casa é considerado
fator primordial, principalmente
nesta edição da Superliga, que
tem sido considerada a mais
equilibrada dos últimos tempos.

“Essa Superliga tem mostra-
do que nenhum jogo é tranquilo,
não importa quem seja o adver-
sário. As equipes estão em um
nível próximo, todos estão osci-
lando em algum momento. Res-
peitamos muito o time do Cano-
as, sempre é um adversário duro
para nós, mas temos a consciên-
cia de que estamos em um bom
momento e que jogando em casa
podemos vencer”, disse Roese.

O treinador do Voleisul/Pa-
quetá Esportes ainda destacou a

importância de focar no cresci-
mento da sua própria equipe.
“Precisamos primeiro pensar no
nosso time, em fazermos uma
boa partida, para depois analisar
como eles irão para o jogo”, ex-
plicou Paulo Roese.

A preocupação do Lebes/Gedo-
re/Canoas está voltada para o adver-
sário. O técnico Marcelo Froncko-
wiak alerta para o crescimento do
Voleisul/Paquetá Esportes.

“O time deles tem um ótimo
plantel, comandado pelo experi-
ente Rafinha. E conta com uma
excelente comissão técnica lide-
rada pelo Paulo Roese. No Cam-
peonato Gaúcho, o tempo não era
compatível com a necessidade de
resultados dos times participantes,
o que é fundamental para apresen-
tar um rendimento satisfatório”,
destacou Fronckowiak, que o
time está em outro momento.

F
ot

o/
 A

le
xa

nd
re

 A
rr

ud
a

Mitsubishi Motorsports

Final da temporada 2015
em Ribeirão Preto com
aventura e muita festa

Ribeirão Preto recebeu o rali pela 14ª vez

Depois de se aventurar por
trilhas de 8 cidades do Brasil, a
Nação 4x4 se reuniu em Ribei-
rão Preto (SP) para a final do
Mitsubishi Motorsports, o rali
de regularidade mais tradicional
do País. Mais de 260 duplas vi-
eram para sujar de lama e poei-
ra seus legítimos 4x4 da marca
dos três diamantes.

Na etapa de Ribeirão Preto,
o trajeto passou em meio a fa-
zendas de cana, áreas de reflo-
restamento, trechos de areia e
trilhas com piso bastante escor-
regadio. Um verdadeiro desafio
para os proprietários de veícu-
los das linhas Pajero e L200.

“Quando comprei meu car-
ro, há menos de dois meses, me
disseram que a marca organi-
zava ralis de verdade para os
proprietários. É a primeira vez
que consigo participar e estou
impressionado com o tamanho
do evento. Ano que vem, com
certeza irei a mais provas”, con-
ta Eduardo Fernandez, que parti-
cipou da categoria Turismo Li-
ght, destinada a quem está come-
çando no rali. O Motorsports
também conta com as categori-
as Turismo, para quem já tem
experiência, e Graduados, para
as duplas mais experientes.

“A prova foi muito boa, téc-
nica e rápida. Foi muito diverti-
do participar, principalmente por
voltar para a casa com a vitória”,
comemora Bryan Hirt, navegador
que, ao lado do piloto Mauricio
Barkema foi o vencedor da cate-
goria Turismo na etapa.

A dupla Leonardo Maga-
lhães/Priscilla Argentin já par-
ticipam de provas de rali a mui-
tos anos e este ano estão cor-
rendo juntos pela primeira vez
no Motorsport. “Sempre que
vamos para uma prova quere-
mos vencer, mas aqui na “Na-
ção 4X4” a razão principal é
encontrar nossos amigos, que
hoje são parte da nossa famí-
lia”, conta o casal que além de
participar de provas na Catego-
ria Turismo ainda fazem a co-
bertura de várias provas de rali
durante o ano e criaram o site:
www.tuliparally.com.br.

Outra dupla que voltou para
casa com o troféu de primeiro
lugar foi Paulo Roberto Goes
e Jhonatan Ardigo, da catego-
ria Graduados. Os dois já havi-
am se consagrado campeões do
Mitsubishi Motorsports Nor-
deste em 2015. “Aqui em Ri-
beirão corremos contra alguns
de nossos melhores amigos. É
muito divertido vencer compe-
tindo ao lado de duplas tão qua-
lificadas”, comenta Paulo.

Já na Turismo Light, Lean-
dro de Mendonça Thurler e
Rodrigo Justen Vieira subiram
no lugar mais alto do pódio.
“Esse ano conseguimos três
vitórias durante o campeonato.
Em 2016 vamos competir na
Turismo, contra duplas muito
mais experientes. O desafio
fica maior, mas continuaremos
buscando a vitória”, brinca Le-
andro, que compete a bordo de
um Pajero Dakar.

Campeões foram premi-
ados com viagens “4x4”

Como forma de parabeni-
zar as melhores duplas da tem-
porada, a Mitsubishi Motors,
em parceria com a Agaxtur Vi-
agens e com o Circuito Ele-
gante, premiou os campeões
com viagens a locais com ver-
dadeiro espírito 4x4.

Na categoria Graduados,
Otávio e Allan Enz conquista-
ram o bicampeonato em 2015.
“Foi uma etapa cheia de altos e
baixos, competindo contra du-
plas cada vez mais experientes
e qualificadas. Mas consegui-
mos fechar um ano com mais
esse título. É muito especial
conseguir isso ao lado do meu
pai”, emociona-se Allan.

Como premiação pelo títu-
lo da temporada, o piloto ga-
nhou uma viagem ao hotel Ne-
vados de Chillian ao lado de um
acompanhante. Já o navegador
foi premiado com uma viagem
ao Hotel Valle Corralco, tam-
bém no Chile, ao lado de um
acompanhante.

Já na Turismo, quem levou
o troféu foi a dupla Carlos Bau-
er e Alexandro Silva. Eles ga-
nharam uma viagem com
acompanhantes para o Zorah
Beach, em Trairí (CE). “O
companheirismo que desenvol-
vemos durante o ano é nosso
maior prêmio. A cada etapa nos
apoiávamos mais um no outro
e desenvolvíamos mais nosso
entrosamento. O título é um
resultado desse trabalho”, con-
ta Alexandro. Por ter conquis-
tado o título da categoria Tu-
rismo, a dupla passará a com-
petir na Graduados em 2016.

Entre as duplas mistas, desti-
nadas a equipes formadas por um
homem e uma mulher, os vende-
dores da categoria Graduados fo-
ram José Eduardo Guerra e Mar-
cia Guerra. A dupla ganhou uma
viagem exclusiva para o Hotel
Rancho do Peixe, em Jericoaco-
ara (CE). Já na Turismo, José Car-
los Eymael e Claudia Eymael ter-
minaram em primeiro lugar, e fo-
ram premiados com 5 noites na
Fazenda Catuçaba, em São Paulo.
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