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Renault Captur 2022

Maior desempenho
com motor 1.3L
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Com PTB de 3.500 kg, o furgão da Citroën pode ser dirigido
por motoristas portadores de CNH categoria “B”
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A Mercedes-Benz iniciou a produção de ônibus no
Brasil em 1956 e se tornou referência neste segmento
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+ EMPLACAMENTO GRÁTIS
+ BÔNUS EM ACESSÓRIOS
+ PRONTA ENTREGA
+ SUPER VALORIZAÇÃO DO
SEU USADO NA TROCA.

JEEP
RENEGADE SPORT
ENTRADA DE R$ 64.200
+ 47X
DE
R$

699

+ PARCELA FINAL DE R$ 17.450

TAXA DE JUROS DE 1,09% A.M

Contorno, 10.601
Antônio Carlos, 6.366

Condição válida para Jeep Renegade Sport Flex, ano/modelo 2021/2021, 0 km, cor verde recon, sem opcionais, no valor à vista de R$ 97.990,00. Taxa de financiamento no Programa Next Jeep a partir de 1,09% a.m.
e 13,69% a.a., com entrada de R$ 64.200,00 (65,52%) e saldo em 48 parcelas, sendo as 47 primeiras no valor de R$ 699,73 e a 48ª no valor de R$ 17.444,50 na modalidade Crédito Direto ao Consumidor (CDC), pessoa física, com 30 dias de carência para o pagamento da 1ª parcela, incluindo tarifas, custos e impostos (IOF). Valor total a prazo de R$ 114.531,81. Custo Efetivo Total (CET) calculado na data de 27/05/2021,
a partir de 1,31% a.m. e 16,87% a.a. Taxa de Registro de Contrato TC de R$ 749,00 e Registro em PR de R$ 350,00. Condição válida até 30/06/2021 ou enquanto durar o estoque de 30 unidades, prevalecendo o que ocorrer primeiro. O preço apresentado nesta oferta não é válido para os Estados de São Paulo e Paraíba em razão das alíquotas de ICMS praticadas nesses Estados. Os valores à vista e a prazo das parcelas,
a taxa de juros e o CET foram calculados com base no preço público sugerido para os demais Estados da Federação. Consulte as condições e os preços para o seu Estado em uma concessionária Jeep participante
da sua região. Todas as propostas estarão sujeitas à aprovação de crédito pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. Consulte as condições gerais, a tarifa, a taxa de juros, os encargos e o Custo Efetivo
Total (CET) do financiamento antes da contratação em qualquer uma das concessionárias participantes. Condição de pronta-entrega válida exclusivamente na modalidade de venda varejo para o modelo Jeep Renegade Sport Flex, ano/modelo 2021/2021, 0 km, com previsão de entrega de até 30 dias, contados a partir da data do pedido. Estoque para pronta-entrega de 30 veículos. Campanha vinculada à validade do Programa Next Jeep. Ao término do financiamento, a concessionária poderá realizar a recompra do veículo conforme regras e condições estabelecidas no Manual de Recompra do programa e Acordo de Recompra Futura, e o valor poderá quitar a parcela residual e/ou ser utilizado como parte da entrada para um Jeep 0 km. Todas as ações divulgadas acima não contemplam veículos
adquiridos por meio de modalidades de venda direta, incluindo, mas sem se limitar a: pessoa jurídica, produtor rural, PcD, frotas, taxistas, locadoras, leilões e seguradoras. Imagens meramente ilustrativas. Consulte
os demais termos e condições, bem como as configurações e características dos modelos disponíveis em estoque na rede de concessionárias Jeep participantes e/ou na Central de Serviços ao Cliente: 0800 7037 150.

No trânsito, sua
responsabilidade
salva vidas.
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Notas

Ônibus Mercedes-Benz em solo peruano
A Mercedes-Benz do Brasil exportará dois ônibus do modelo OF
1730 para operação de fretamento
do cliente TPP (Transporte Personal
Peruano). Os veículos começarão
a rodar em uma das rotas mais severas da América Latina, ligando a
capital Lima a região de Inmaculada, em Ayacucho, onde se concentra
o trabalho de mineradoras a 5.200
metros acima do nível do mar.
Os veículos, que aliás marcam a
estreia da Mercedes-Benz na frota do cliente, foram adquiridos por
meio da Divemotor, representante
do Grupo Daimler no país, o que

possibilitou a negociação. O chassi
OF 1730, equipado com carroceria
Irizar para transporte de fretamento,
traz em sua composição piloto automático, freio ABS, Retarder Telma, Top Brake e caixa de câmbio
mecânica ZF 1550 de seis marchas.
Além disso, o veículo de 18 toneladas também apresenta motor Euro 5
OM 926 LA de 300 cv, suspensão
metálica, preparação para ar condicionado e tacógrafo eletrônico.
A carroceria Irizar I6, por sua vez,
apresenta comprimento de 12,8m
e dispõe de 44 poltronas, banheiro
com operação touch, sistema auto-

Testes Nissan em pistas de corrida

mático de renovação de ar e calefação de piso, reutilização da água
do ar condicionado e o purificador
de ar Eco3 que aumenta a concen-

Supercomputador para salvar vidas
O próximo SUV totalmente elétrico
da Volvo Cars terá a tecnologia de
segurança líder do setor como padrão, ajudando a salvar ainda mais
vidas enquanto a empresa estabelece
uma nova referência em segurança
automotiva.
O sucessor totalmente elétrico do
XC90 da Volvo Cars, previsto para
ser apresentado em 2022, virá com
sensores de última geração, incluindo a tecnologia LiDAR, desenvolvida pela Luminar, e um computador
de direção autônomo alimentado
pelo sistema NVIDIA DRIVE Orin

Os interessados em conhecer mais
de pertos os carros da marca Nissan
podem se dirigir a uma concessionária da marca e fazer suas inscrições.
Trata-se de uma experiência diferenciada, que promoverá as qualidades
e tecnologias dos produtos vendidos
pela Nissan no Brasil. Assim foi o
test drive organizado pela marca na
pista do autódromo de Interlagos, na
cidade de São Paulo. A ação é parte
do apoio da Nissan à temporada 2021
da Copa Truck. A empresa oferecerá
essa oportunidade nas cidades das
nove provas do campeonato, sempre
nas quintas-feiras que antecedem as
corridas. A etapa de São Paulo aconteceu no em 27 de junho. A próxima
ocorre em Cascavel, no Paraná, dia
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tração de oxigênio, promovendo a
desinfecção de bactérias e vírus e
evitando, por exemplo, a transmissão da COVID-19.#

(system-on-a-chip), como padrão.
Ao combinar este hardware de última geração com os softwares Volvo,
Zenseact e Luminar para a próxima
geração de sua tecnologia anticolisão bem estabelecida, a Volvo Cars
visa oferecer um novo pacote de segurança que reduz fatalidades e acidentes como um todo.
As novas tecnologias também são
projetadas para lidar especificamente com as situações de tráfego que
resultam em uma grande parte dos
ferimentos graves e fatalidades encontrados hoje.#

18 de julho.
A linha de veículos Nissan foi disponibilizada na pista de Interlagos aos
clientes convidados por concessionários da cidade onde ocorre a prova.
Eles conheceram e dirigiram o sedã
Novo Versa, o crossover Novo Kicks
e a picape Frontier.
A Copa Truck, campeonato de corrida de caminhões, é tradicional no
calendário brasileiro de automobilismo. Além de ter as provas transmitidas em TV aberta, em parceria com
a Band, também tem parceria com o
canal SporTV2, na TV por assinatura.
O campeonato tem alcance mundial
graças à transmissão de classificação
e corridas ao vivo através dos canais
digitais oficiais.#
Editor:
Carlos Eduardo Silva
email: carlos@webseminovos.com.br

Redador:
Luiz Eduardo Soares

Distribuição:
By LeadLovers para mais de 20 mil entre consumidores finais e equipes de vendedores de carros
de todo o Brasil.

Empresa:
WebSeminovos Sistemas Ltda
Av: Del Rey, 111 - torre A -sala 101/102- Caiçara Belo Horizonte - MG - CEP: 30775-240
Tel: 31.3646-2246

Contato com a redação:
carlos@webseminovos.com.br
Whatsapp: 31.99404.6814
Tel. Fixo: 31.3646.2246
Contato Comercial:
contato@webseminovos.com.br
Tel: 31.3646.2246 • Celular: 31.9404.6814
Fotografias:
Maurício Vieira

Conectados para te
ajudar Comprar e Vender!
O Jornal WebSeminovos digital, não se responsabiliza
pelos anúncios veículados nesta edição, todos os
preços, estado de cada veículo e documentação é por
conta e risco do comprador e do vendedor. As peças
de publicidade veículadas pelos nossos anunciantes
são de inteira responsabilidade dos mesmos.

Toda a veracidade dos artigos assinados são de
responsabilidades de seus autores.
O Jornal WSN NEWS digital, pede total atenção
para o comprador na hora de fechar negócio,
sempre as vistas de testemunhas e lugares seguros
e de preferência com pagamento via transferência
bancária, obviamente depois de checar todas as
informações de quem está vendendo o carro.
Aqui no WebSeminovos trabalhamos com toda a
atenção para te ajudar fazer uma ótima compra e
ótima venda!

Siga-nos!
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Lançamento

Renault Captur ganha motor
1.3L turbo e novo câmbio CVT
O modelo 2022 do SUV compacto da marca francesa apresenta melhor desempenho com o novo conjunto propulsor e traz interior totalmente redesenhado, além de muita conectividade, conforto e segurança

Luiz Eduardo Soares
Redator

A

Renault caprichou nos detalhes de seu utilitário esportivo compacto, já que o veículo ganhou itens que valorizam o
design, o interior, a conectividade,
a segurança dos ocupantes e, principalmente, a parte mecânica que recebeu novo conjunto propulsor com
motor de menor cilindrada e câmbio
continuamente variável.
O Renault Captur conquistou o público graças a seu design sofisticado, alinhado às características de
robustez e versatilidade de um SUV,
além de toda a oferta de easy life e
conectividade. Agora, na linha 2022
o SUV chega com o design externo
renovado, uma revolução no interior
e o inédito e moderno motor turbo
TCe (Turbo Control Effiency) 1.3
flex, redefinindo o conceito de prazer ao dirigir.
Além do motor turbo TCe 1.3 flex
que gera 170 cv de potência e 27,5
kgfm, o maior torque do segmento,
o Captur 2022 também chega com a
nova transmissão automática CVT
Xtronic. O casamento desse moderno motor com o eficiente câmbio continuamente variável garante

As lanternas traseiras passaram a ser de LED e a ponteira do escapamento agora é cromada

ótimas retomadas e ultrapassagens
mais rápidas. Essa transmissão continuamente variável oferece a possibilidade de troca manual na alavanca
de câmbio, simulando oito marchas.
Outra tecnologia aplicada para a redução do consumo de combustível é
o sistema Start&Stop, que desliga o
automóvel automaticamente em se-

máforo ou outras paradas prolongadas.
O Captur 2022 atualiza as definições de design que o consagraram
no Brasil e no mundo. As linhas fluidas, marcantes e bem balanceadas
exibem modernidade e elegância.
O novo para-choque é ainda mais
envolvente e traz novos elementos

tecnológicos, como a nova luz de
circulação diurna DRL em LED que
emoldura os faróis de neblina também em LED com a função auxiliar
em curvas. Os faróis passam a ser
full LED na versão topo de linha,
com até 75% de melhoria na eficiência da iluminação. A grade superior
está mais larga e ganhou detalhe cro-

Conectados para te ajudar comprar e vender!
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de voz. A versão topo de linha Iconic
traz como opcional o sistema de som
premium Bose, com seis alto-falantes de alta fidelidade, subwoofer no
porta-malas e amplificador digital
exclusivo, promovendo uma experiência sonora de qualidade superior.
Garantindo mais conforto ao motorista, o apoio de braço agora é integrado
ao console, que foi todo redesenhado
e ganhou novos porta-copos. Além
do conforto a bordo, os passageiros
do banco de trás passam a ter duas saídas USB para facilitar o carregamento de dispositivos eletrônicos neste
mundo cada vez mais conectado.
O Captur também traz novos itens
de tecnologia e segurança, como
partida do motor à distância com a
nova chave “hands free”, que permite climatizar o interior antes mesmo
de entrar no veículo, além de sensor
de ponto cego nos retrovisores, que
indica, por exemplo, a presença de
uma motocicleta ou automóvel fora
do campo de visão do motorista.
Versões e preços
O Renault Captur oferece um grande número de combinações de cores bíton entre o teto e a carroceria

mado, dando ainda mais sofisticação
ao modelo.
Na lateral, há um grafismo cromado
na parte inferior das portas, acompanhando a linha de cintura elevada. O SUV chama atenção pelas
linhas fluidas e lateral esculpida,
além dos músculos formados pela
carroceria acima do para-lama traseiro. As rodas de 17’’, disponíveis
com dois desenhos e dois tipos de
acabamento, de acordo com a versão, integram o conjunto em perfeita harmonia.
A traseira traz LEDS na identidade visual das lanternas, ponteira do
escapamento cromada e agora onde
está o nome Captur passa a ser na
mesma cor da carroceria. E a sigla
TCe (do inglês Turbo Control Efficiency), em alusão ao motor turbo
1.3 flex, está estampada na tampa do
porta-malas. O porta-malas tem capacidade para 437 litros.
A pintura em bíton oferece originalidade e personalização.

Na lista de equipamentos também es-

Mais conforto
O interior foi completamente renovado. Com materiais suaves ao
toque, o Captur está num novo patamar de percepção de qualidade. A
versão topo de linha ganhou ainda a
opção bíton no interior com a combinação da cor marrom Castanyera,
dando um toque a mais de requinte
ao veículo. O acabamento interno
mistura detalhes em black piano com
cromados, como ao redor do sistema
multimídia e das saídas de ar.
Para facilitar ainda mais a vida a
bordo, a nova central multimídia
com tela de oito polegadas está mais
rápida e intuitiva, com espelhamento de smartphones Apple CarPlay e
Android Auto, e sistema Multiview, Na versão Iconic, o interior recebe a cor marrom Castanyera, além de
detalhes em black piano e cromados
com quatro câmeras.
A direção é elétrica e o novo volante
tem ajustes de altura e profundidade,
com comandos iluminados do “piloto automático” (regulador e limitador de velocidade) e do comando

O interior do SUV oferece uma série de porta-objetos e tem acabamento
primoroso com materiais suaves

A central multimídia com tela de 8” oferece sistema Apple CarPlay e
Android Auto, além do Multiview
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tão controles de estabilidade (ESP),
tração (TCS) e assistente de partida
em rampas (HSA), além de quatro airbags. Além disso, o Captur possui dois
pontos Isofix nos bancos traseiros para
a fixação de cadeirinhas infantis.
A nova direção elétrica traz mais
conforto para o uso urbano e firmeza
e precisão para o uso em estradas.
Outra novidade do Captur 2022 é o
sistema Multiview, que consiste em
quatro câmeras, sendo uma dianteira, duas laterais e uma traseira, permitindo ao condutor alterar a visualização entre as imagens pelo Easy
Link para obter uma visão de todas
as direções do veículo.
Com uma tela capacitiva de 8’’ com
interface simples e intuitiva, a nova

Os bancos do Renault Captur foram desenvolvidos para oferecer o máximo de conforto aos ocupantes

central multimídia possui layout personalizável e oferece espelhamento
para até oito celulares por meio do
Android Auto e Apple CarPlay. Os
ocupantes também podem realizar
conexão via Bluetooth e visualizar
informações como temperatura externa e horário direto na tela.
O sistema possui uma vasta gama de
opções de personalização para adaptar a tela ao gosto de cada cliente. O
EasyLink permite o cadastro de até
cinco perfis, que podem personalizar
funções sem interferir nos outros perfis
cadastrados. Pelo sistema é possível:
A Renault oferece o Captur nas versões Zen por R$ 124.490, Intense ao
preço de R$ 129.490 e Iconic que
tem preço de R$ 138.490.#

O sistema Easy Link possui uma vasta gama de opções de personalização da tela ao gosto de cada cliente
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Lançamento

Furgão liberado para
motorista classe “B”
A Citroën lança no mercado brasileiro o furgão Jumper, com capacidade de carga útil de 1.311
kg e PTB de 3.500 kg. Com esses números, o motorista com CNH categoria B pode dirigi-lo

Luiz Eduardo Soares
Redator

O

Citroën Jumper na versão
Cargo é ideal para o transporte de cargas leves por
ruas e avenidas das grandes cidades, já que ganhou grande versatilidade através de suas dimensões
e não exige que o motorista seja
habilitado na categoria C, D ou
E. Basta a CNH categoria B para
assumir o comando desse furgão.
Para atender à legislação em relação ao enquadramento da CNH,
foram realizadas algumas modificações no modelo, como a redução para até 3.500 kg de peso
bruto total (PTB) e a capacidade
de carga útil em 1.311kg, com volume de até 13 m3.
O novo Citroën Jumper Cargo
carrega a fórmula de sucesso e
satisfação dos demais membros
da linha nos quesitos de conforto, tecnologia e TCO (Total Cost
of Ownership ou, em português,

O Furgão Citroën Jumper permite transportar cargas útil de até 13m3 de volume e 1.311 kg de peso líquido

Custo Total de Propriedade - é
uma estimativa financeira projetada para avaliar os custos diretos
e indiretos para manter determinado ativo), o que torna o utilitário leve o mais completo de sua
categoria, a dos Furgões Grandes.
Disponível em versão única e na
cor Branco Banquise, o furgão
chega às lojas com preço sugerido
de R$ 225.990.

Tecnologia

(indicador de troca de marchas),
tomada USB para carregamenEntre os itens de série se destacam to de smartphone ou tablet, faróis
o ar-condicionado; Hill Assist; du- com regulagem de altura de facho;
plo airbag (inclusive para o pas- vidros e travas elétricas, diversos
sageiro); ESP (Controle de Esta- porta objetos na cabine e porta lubilidade); abertura 270º da porta vas refrigerado, banco do motorista
traseira e retrovisores elétricos.
e volante com regulagem são mais
Mas engana-se quem pensa que a alguns itens que facilitam a vida de
lista de acessórios já inclusos acaba quem passa o dia de um lado para
por aí. Computador de bordo e GSI outro no pesado trânsito dos cen-

17

09 a 16 de julho de 2021

Conectados para te ajudar comprar e vender!

O furgão Jumper oferece grande versatilidade, principalmente para transporte de cargas no trânsito urbano

tros urbanos brasileiros.
A regulagem de altura de banco e
volante aliado a um posto de direção mais elevado e com a alavanca de troca de marchas situada no
painel de instrumentos garantem
um nível de ergonomia superior.
Ao lado do banco do motorista, há
um suporte de apoio para braços.
Os assentos contam também com
encostos para cabeça removíveis
e reguláveis em altura. Tudo desenvolvido para minimizar o desgaste da jornada de trabalho.

leiro está em linha com o atual modelo da Europa. A frente do furgão
transmite imponência e robustez,
graças à combinação única gerada
pela grade, os grandes faróis e um
capô com linhas salientes e amplo
para-choque protetor.
O para-choque traseiro também
se destaca no visual do furgão
por suas dimensões. Sua posição
baixa foi desenvolvida para uma
maior facilidade no carregamento e descarregamento do veículo.
Completando a região, o grupo
ótico traseiro fica em uma posição
Semelhante ao europeu
alta e vertical.
A porta lateral deslizante, com
O design do novo Citroën Jumper 1.562 mm, permite acesso fácil
Cargo vendido no mercado brasi- ao compartimento e a colocação

O painel e a posição dos bancos do Jumper foram pensados para oferecer conforto ao condutor e ao carona

de materiais por meio de empilhadeiras. Já as portas traseiras, com
abertura de até 270º, facilitam o
carregamento e os movimentos ao
redor do furgão.
Para completar, a distância entre caixas de roda de 1.422 mm
e a largura interior máxima de
1.870 mm fazem do novo Citroën
Jumper Cargo um veículo que
se adapta facilmente a qualquer
utilização, ideal para transportar
todo tipo de mercadorias e grandes cargas com o máximo de versatilidade e praticidade.
Motor de 130 cv

A posição baixa do para-choque traseiro permite maior facilidade no
acesso ao interior do veículo

O novo Citroën Jumper Cargo
vem com motor 2.0 Turbo Diesel BlueHDi, de 130 cv a 3.500
rpm e um torque máximo de 34,7
kgfm a 1.750 rpm. O propulsor
está associado à embreagem com
comando hidráulico, que propor-

ciona a manutenção da carga de
acionamento do pedal e um menor custo de manutenção. A caixa
de câmbio manual com seis velocidades (ML6C), foi desenvolvida e totalmente adaptada para as
condições brasileiras.
Em questão de segurança e estabilidade na rodagem, o utilitário
dispõe de equipamentos como
o ESP (Eletronic Stability Program), que atua sobre a estabilidade do veículo e que inclui as
funções do ASR (antipatinagem)
e o Hill Assist (assistente de partida em rampa).
O furgão ainda é equipado com
suspensão dianteira independente tipo Pseudo McPherson, com
molas helicoidais, amortecedores
hidráulicos e barra estabilizadora, enquanto a traseira é composta por um eixo rígido com molas
semielípticas e amortecedores hidráulicos.#
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Transporte Coletivo

Transportando brasileiros
desde os anos 50

Desde que a indústria automotiva foi instalada no Brasil, a Mercedes-Benz se fez presente em vários
segmentos, dentre eles o do transporte coletivo de passageiros, se tornando referência neste setor

Da Redação

O

primeiro chassi de ônibus
totalmente fabricado no
País, o LP 312 de 1956,
saiu da linha de montagem da
Mercedes-Benz do Brasil em
São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana de São Paulo. De lá para cá, a marca passou a oferecer as mais diferentes
alternativas de transporte pelas
ruas, avenidas e estradas do País
e, hoje, conta com a linha mais
completa, de micro-ônibus aos
superarticuados e rodoviários
mais modernos, visando o conforto e segurança dos clientes e
passageiros.
Quase 65 anos depois, a mesma Monobloco O 321 H

OF 1721

planta produz, hoje, um amplo
portfólio de veículos modernos
e avançados, como o chassi de
ônibus da linha O 500, o que
mantém a Empresa na vanguarda permanente do desenvolvimento tecnológico e na criação
de soluções de mobilidade para
o transporte urbano e rodoviário
de passageiros.
A sua marcante posição de pioneira, levou a marca à liderança nas vendas de ônibus no
mercado interno, com destaque
também nas exportações para
países da América Latina e de
outros continentes. Atualmente,
é a maior fabricante do setor no

Brasil, sendo o Centro Mundial
de Competência da Daimler para
desenvolvimento de chassis de
ônibus Mercedes-Benz.
Modelos atuais
A marca oferece aos clientes a
mais completa linha de ônibus
do mercado brasileiro, formada
por modelos LO e OF com motor
frontal, OH e família O 500 com
motor traseiro. São micros, ônibus convencionais, padron, super
padron, articulados e superarticulados, que se traduzem em soluções para todas as demandas do
transporte coletivo urbano, sejam
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Os ônibus Mercedes-Benz contam a história de muitos pioneiros do setor, de empreendedores e
de empresas do transporte urbano
e rodoviário de passageiros.
Com base no posicionamento
“Pensando no coletivo. Pensando no futuro” e numa forte atuação nas redes sociais, a Mercedes-Benz busca mobilizar os
diversos players do segmento de
ônibus – empresas de transporte,
gestores, parceiros e passageiros
– para a busca permanente de soluções de mobilidade e de compatibilidade ambiental, para hoje
e para o futuro.#

O 500 R Super Padron

em linhas troncais de sistemas
como BRT (Bus Rapid Transit),
corredores e faixas exclusivas,
como em vias alimentadoras e
distribuidoras que interligam os
bairros às regiões centrais.
Para o segmento rodoviário, o
portfólio inclui vários modelos para curtas, médias e longas
distâncias, bem como para fretamento e turismo. Além disso, fornece chassis de ônibus
para atender licitações públicas,
como o programa Caminho da
Escola do FNDE.

Segundo a diretoria da montadora, nesses 65 anos, já são mais
de 500.000 ônibus da marca vendidos no mercado interno e nas
exportações. Somente o chassi
OF 1721 superou o volume de
100.000 unidades emplacadas.
Desde que foi lançado, há 23
anos, é o best-seller do mercado
brasileiro considerando todas as
marcas e modelos. Assim, atualmente, 6 em cada 10 ônibus em
circulação pelas cidades e estradas do Brasil levam a estrela de
O 500 RSD
três pontas.

21

09 a 16 de julho de 2021

Conectados para te ajudar comprar e vender!

Conectados para te ajudar comprar e vender!

22

09 a 16 de julho de 2021

Competição

Bruno Baptista busca
recuperação em Cascavel
Um dos vencedores da prova do ano passado, o piloto da RCM Motorsport corre neste final de semana na quinta etapa do brasileiro de Stock Car, no Paraná, pensando em ficar entre os líderes
Da Redação

O

Autódromo Zilmar Beux,
na cidade de Cascavel (PR)
traz boas lembranças para o
piloto da RCM Motorsport na categoria Stock Car, já que em 2020
largou na pole position e venceu a
primeira das duas provas daquele
final de semana.
Mas, se o retrospecto de Bruno no
Autódromo Zilmar Beux é bom, a
missão dele desta vez é duplamente desafiadora. O piloto correrá em
busca de sua recuperação no campeonato, depois de ter que abandonar a primeira corrida na segunda
volta e de não conseguir participar
da segunda prova da quarta etapa,
realizada em junho no Velocitta,
por conta de problemas com o motor do seu carro.
Bruno chegou lá para a rodada dupla da categoria na vice-liderança
do campeonato e após a terceira
etapa, que acabou com o carro desequilibrado pelos vários toques
que sofreu, ocupava a terceira posição no certame, mas a apenas um
ponto da segunda. Com a ausência
nas corridas da quarta etapa, foi
para a décima posição.

Bruno Baptista na pista do Velocitta

“Considerando que temos 32 carros no grid da Stock Car, a maioria com pilotos muito competentes
e experientes, estar no top 10 da
classificação não pode ser considerado de todo ruim”, pondera o
piloto do Corola #44.

Foco no título
E na hora do descarte dos quatro
piores resultados de todos, no fim da
temporada, não será tão mau ter zero
ponto para descartar por conta do
que ocorreu na quarta etapa. Porém,

a meta de Bruno Baptista para esta
temporada é disputar o título do campeonato, mantendo-se entre os três
primeiros ao longo da temporada.
“Nós sabemos que este é um objetivo bem difícil, mas é a isso
que nos propomos, e temos oito
etapas pela frente para brigar por
ele. Já superamos a decepção pelo
que aconteceu no Velocitta, e passamos essas semanas trabalhando duro no carro para chegar em
Cascavel competitivos”, completa
Bruno Baptista, piloto da equipe
RCM Motorsport, que tem apoio
das empresas XP Private, Loctite,
Oakberry, Pro Automotive, Hero,
NGK do Brasil e Volt.
A programação da quinta etapa
da Stock Car Pro Series 2021 começará com treino livre na sexta-feira, 9. No sábado, 10, mais dois
treinos livres e a tomada de tempos
para definição do grid de largada.
As duas corridas serão realizadas
na manhã de domingo, 11.
As corridas serão exibidas ao vivo
na Band TV e na SporTV, que
também mostra a classificação no
sábado. Corrida e classificação podem ser vistas no Facebook e YouTube da categoria, e em mídias de
automobilismo como AutoVideos
(Facebook e Twitch), CATVE e
Motorsport TV.#
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