
VERSÃO EM PORTUGUÊS

08 / 01 / 2014

FIM MotoGP World Championship / Randy de Puniet / Team Suzuki MotoGP /  Suzuki 1000cc In-line four GP racer

Motul.Sport.News



News and videos also available on:

 www.youtube.com/motul

 www.facebook.com/motul

Motul.Sport.News

Randy de Puniet / Team Suzuki MotoGP / Suzuki 1000cc In-line four GP racer

No final da temporada do MotoGP de 2011, a Suzuki 

anunciou a sua retirada da categoria mais alta. A Su-

zuki conquistou o título de World Champion por seis 

vezes desde 1974, tendo o último sido em 2000, com 

Kenny Roberts. Assim sendo, um fabricante com esse 

percurso não podia ficar fora de cena por muito tempo 

e, em junho de 2013, a marca japonesa anunciou, en-

tão, o seu regresso para a temporada de 2015.

Team Suzuki MotoGP, que conta com a parceria de 

Motul, começou então a trabalhar desde a primavera 

de 2013 no sentido de desenvolver aquela que seria 

a máquina de corrida. A equipe é gerida por Davide 

Brivio (ex-gerente da equipe de Valentino Rossi na Ya-

maha). Entre os pilotos de teste, foi selecionado o fran-

cês Randy de Puniet, oferecendo à equipe a sua expe-

riência como piloto do Grand Prix. Um dos grandes 

desafios com a nova moto é a mudança na arquitetura 

do motor: Enquanto as antigas motos Suzuki Grand 

Prix estavam equipadas com um V4, desta vez foi 

escolhido um motor de quatro cilindros em linha, se-

guindo a tradição dos blocos GSXR. Este desenvolvi-

mento exige uma grande mudança na arquitetura das 

motos, mas também terá a vantagem de promover um 

impacto comercial mais forte no que diz respeito às 

motos touring.

Por altura do seu primeiro teste, pela primavera, Ran-

dy de Puniet declarou: “É uma boa base. Há ainda 

trabalho a fazer, mas nós conseguiremos fazer esse 

trabalho. Toda a equipe está muitíssimo motivada.”

A Suzuki fez quatro vídeos dos bastidores da prepara-

ção, no sentido de promover o projeto: o primeiro teste 

em Ryuyo (Suzuki test track); testes em Twin Ring Mo-

tegi; testes em Europa, em Catalunha e Aragão; e uma 

visita ao departamento de testes em Ryuyo. Estes es-

tão disponíveis em www.suzuki-racing.com. Desfrute!

Suzuki se prepara para 2015! 

FIM MotoGP World Championship / Suzuki
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Joan Barreda / Team HRC / Honda CRF450 Rally
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A Honda HRC, da qual Motul é a parceira oficial do lu-

brificante, teve um excelente início no Dakar Rali. Nas 

primeiras duas fases, a equipe conquistou a vitória duas 

vezes. Primeiro, com Joan Barreda, que confirmou o seu 

talento (em 2013 ele venceu quatro especiais) e depois 

com Sam Sunderland, que conquistou a primeira vitória 

de etapa do Dakar. 

Honda triunfa, assim, mais uma vez, após seus quatro 

sucessos entre 1986 e 1989, o último com Gilles Lalay. 

Barreda se atrasou no segundo dia por causa de uma 

vaca atravessando a pista, que ele não pôde evitar, 

mantendo, contudo, a liderança na classificação geral. 

Para Paulo Gonçalves, uma ligeira falha técnica o atra-

sou, mas ele, no entanto, terminou em oitavo e mantém 

o sétimo lugar na geral. A equipe tem, então, três pilotos 

colocados no top 10 da classificação provisória! Sam 

Sunderland não estava em si de tanta felicidade: “Estou 

realmente feliz. A moto era fantástica e a etapa foi estu-

penda, havia a combinação de diferentes terrenos, com 

partes rápidas e outras mais técnicas.” Para Barreda, “Eu 

sabia que seria um dia em que teríamos que ter cuidado 

com os animais. A aproximadamente 70 km da meta, ten-

do já ultrapassado as partes mais difíceis, atravessei um 

rio com pouca visibilidade e havia uma vaca logo ao virar 

da curva. O impacto não foi muito violento, mas destruiu 

parte do sistema de navegação; Tive que usar o road-

book manualmente até à linha de chegada.”

Estas duas primeiras etapas, 809 e724 km, respectiva-

mente, de especiais, tiveram lugar a 5 e 6 de janeiro, e 

foram desde Rosário até São Luís e, depois, São Rafael, 

cruzando as pampas argentinas.

Entre as restantes equipes de motociclismo que contam 

Duas fases e já duas vitórias para a Honda HRC! 

Dakar Offroad Rally / San Rafael
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com o apoio técnico de Motul, é de realçar o excelente 

17º lugar assegurado por Pablo Quintanilla na segunda 

etapa (20º na geral), e o 27º lugar de Laia Sanz (Honda 

Argentina). 

Na categoria de carro, MD Rali Sports ocupa um ex-

celente 14º lugar juntamente com Pascal Thomasse e 

Pascal Larroque, que ficaram em segundo nas classifi-

cações de duas rodas, atrás de  Carlos Sainz. Também 

encontramos Pierre Lachaume e Jean-Michel Polato em 

23º lugar no MD Rally Sport, depois de ter chegado em 

21º na primeira etapa. A equipe de Éric Vigouroux teve 

uma primeira etapa muito complicada, mas a 23ª posi-

ção de Guerlain Chicherit promete. Quanto a ATVs, a 

equipe Polaris Xtrem-Plus teve um bom início, com o 52º 

lugar de Willy Alcatraz nas classificações provisórias. 

Na categoria quad, Sergio Lafuente provou ser 

constante ao conquistar o 7º e 5º lugar nas duas primei-

ras etapas, o que lhe permitiu ocupar o 6º na classifica-

ção geral, e está pronto para seguir em frente.  

Por último, na categoria caminhão, o trio Viazovich/

Vikhrenka/Neviarovich da equipe Maz, que conta com 

o apoio Motul, é o melhor colocado, ficando em 10º nas 

classificações provisórias. 

As próximas etapas terão lugar um pouco mais a norte, 

levando os participantes até Salta, depois Altiplano e os 

seus espetaculares lagos de sal.

Duclos - Delaunay / Team Xterm Plus / Polaris RZR          Chicherit - Winoco / EVR Racing Team / Buggy

Round 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Dakar Offroad Rally / San Rafael

Moto Standings

01 / J. Barreda, HRC

02 / F. Lopez, KTM

03 / S. Sunderland, HRC

07 / P. Goncalves, HRC

Auto Standings

01 / S. Peterhansel/JP Cottret, Mini

02 / C. Sainz/T. Gottschalk, SMG Original

03 / N.Al-Attiyah/Cruz, Mini

14 / P. Thomasse/P. Larroque, MD Rally Sport

Quad Standings

01 / M. Patronelli, Yamaha

02 / L. Bonetto, Honda

03 / R.Sonik, Yamaha

06 / S. Lafuente, Yamaha

Truck Standings

01 / De Rooy / Rodewald / Colsoul, Iveco

02 / Van Liet / Klein / Pronk, Man

03 / Shibalov / Amatych / Khisamiev, Kamaz

10 / Viazovich / Vikhrenka / Neviarovich, Maz
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Toyota Racing Series

O recorde de 19 internacionais fortíssimos entre os 23 

carros que estão na grelha deste ano da Toyota Racing 

Series promete uma forte competição no campeonato 

de automobilismo da Nova Zelândia, que começa este 

fim de semana no circuito de Teretonga, perto de In-

vercargill.

Como o campeonato completa dez anos, a expectativa 

cresce em relação à possibilidade de o título vir a ser 

conquistado pela primeira vez por um piloto interna-

cional. As entradas de Overseas incluem pilotos que 

regressam pela segunda vez a uma corrida pelo título 

e outros, como Pedro Piquet, filho de Nelson Piquet, 

campeão por três vezes do Formula One World Cham-

pion, que correm pela primeira vez.

Três pilotos Overseas que competiram no campeonato 

de 2013 estão de volta para lutar pelo título: Jann Mar-

denborough (UK), Steijn Schothorst (Países Baixos) e 

Andrew Tang (Singapore) aproveitarão sua experiência 

de 2013 para fazer uma boa primeira corrida. Há treze 

países representados na linha de partida de 2014. 

Estas séries com quinze corridas em cinco circuitos 

durante cinco fins de semana consecutivos atraem, 

normalmente, pilotos de todo o mundo que estão 

começando sua carreira, seduzidos pela ideia de 

3000 km de prática, e de ficar qualificados e correr na 

época de inverno do hemisfério norte. Estas oferecem 

aos pilotos locais a possibilidade de aspirarem à opor-

tunidade de competirem na moderna corrida de carros 

de volante livre “wings-and-slicks”, antes de enfrentar 

outros desafios no exterior, como próximo passo nas 

suas carreiras. Para os pilotos internacionais, as séries 

oferecem cinco semanas de ação intensa durante as 

corridas, o que os deixa bem preparados para vencer 

futuras corridas e campeonatos, uma vez de regresso 

ao hemisfério norte. 

O campeonato se encontra entre os esportes mais 

importantes “exportados” televisivamente, pois passa 

em mais de 40 países por todo o mundo. 

Toyota Racing Series –parceria de Motul- promete 
espetacular ação no que toca aos recordes 

Toyota Racing Series / Invercargill
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Motul booth

“Car Care Day”, organizado pela Subaru Motor Image 

com o slogan ‘Subaru – Confiança na condução’, teve 

lugar no fim de semana de 14 e 15 de dezembro. O 

evento foi organizado em Ho Chi Minh City, Distrito 7, e 

os proprietários de veículos que necessitavam de uma 

revisão geral para os seus carros tiveram direito a ela, 

sendo usadas, para isso, marcas famosas como Mo-

tul (lubrificantes), 3M (external care products), Bosch 

(acessórios) e Dunlop (pneus). Como Distrito 7 é a 

nova área habitada por pessoas bem de vida, esta foi 

a localização ideal para um evento como este que teve 

lugar durante dois dias completos. 

A Motul também montou uma tenda especial para mu-

danças de óleo e, além disso, ofereceu um sorteio com 

a possibilidade de ganhar uma série de presentes. 

Uma média de cinquenta carros por dia podiam ser 

reparados/sujeitos a manutenção e a Subaru planeia 

melhorar e organizar o evento com o objetivo de che-

gar a todo o país em 2014, contando, obviamente, com 

o apoio de parceiros como Motul.

Manutenção de carros grátis, em parceria com a Motul 
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