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TODO MÊS, HÁ 27 ANOS

27 de fevereiro

Grazie, Itália

Paulo Torino

Hoje lembrei mais uma vez do mestre
Edgard Mello Filho. - Também eu,
Edgard, antes de dormir, pensei: “será
que tudo isso é verdade! Estou mesmo
na Itália, sou vizinho de Monza e
aqueles carros de corrida e pilotos
estão logo ali”... refleti na primeira
noite da nossa nova casa italiana.
Agora, enquanto aguardo a visita do
vigile, para testemunhar que
realmente moramos aqui e que aqui
permaneceremos, naturalizados
italianos, penso nas grandes
conquistas do passado. Imagino
também o futuro, o quanto ainda
poderei ver e quanta felicidade ainda
poderemos alcançar...
Há muito tempo, decidi que não iria
mais trabalhar com o que não
gostasse. Mandei para o espaço um
emprego e um ótimo salário para
começar de novo, trabalhar com
jornalismo e ser feliz.
Não há como dar errado os nossos
sonhos, quando desejamos
intensamente algo, seja o que for. O
Mestre também já falou sobre isso:
“levante para fazer o que gosta; você
tem que querer, lutar por algo que
realmente quer e a vida vai lhe
recompensar” ensina Edgard...

Primeiro as aulas, o professor de
rádio e o sonho da Rádio FM,
que teimei em inaugurar. Depois
a reportagem, Rádio Gaúcha,
Guaíba, Bandeirantes...
O sonho das corridas... Catharino
Andreatta, as luvas do Casarini, o
capacete do Elio de Angelis, a
Escolinha do prof. Quadrado, o
Fusca 1968 , o Chevette da
Mottin Racing, o título com a
Fórmula Ford do Aroldo
Bauermann, as vitórias nas 12
Horas, TM1 e a emoção de
construir e pilotar uma réplica do
Toyota GT ONE ...
No Jornal Pit Stop, as coberturas
dos campeonatos, viagens,
entrevistas, fotos e histórias de
quase três décadas de
competições... No Velopark...
Os livros, 12 Horas de Tarumã –
Histórias e Estatísticas, Tarumã –
uma história de Velocidade, Rally
Volta da América, Autódromo de
Guaporé. O site, as transmissões
ao vivo, a revista digital NEWS...
E agora, uma Vespa e novos
desafios...
Sim, vamos em frente, há muito
o ainda que escrever.
________________________
paulo_torino@yahoo.com.br
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1950 V12
1952

F1
E 2021 como vai ser?
seis, oito ou doze?
Antes e depois da pré-história – Parte 2

por: Paulo Torino

4 cil
1957 V8
1958

6 cil
1964 V8

1964 V12
1966 6

cil

1966 V12
1980 6 cil turbo
1989 12 cil
1996 10 cil
2006 8 cil
2014 6 cil turbo

F1 Pré-temporada

F1
MAIS DO MESMO?
Para Mercedes - NÃO
De 1950 a 2020, as equipes
de F1 já construíram 13
configurações de motores
diferentes para correr o
mundial. Nestes 70 anos, já
tivemos de tudo,
começando com os
motores V12 que
empurraram os carros do
primeiro campeonato da
categoria.

Dois anos depois, 4
cilindros em linha, 1 953
cm3, até o início dos anos
60, depois V8, V6,
novamente, V8 e
finalmente os V12, para
iniciar a década de 70 de
forma veloz e barulhenta,
com o som que consagrou
a categoria...
Em 1980, V6 turbo, 120°,
90°, 65°... Até o início dos
anos 90 –potência era
tudo!...

O futuro está
em 2021 e até
lá, não haverá
nada de novo
nos motores
para ver e
ouvir.
O desempenho
virá de outros
artifícios.

1990, V 12, fantástico ruído,
12.750 RPM. 1991, 13.800 RPM,
1993, 14.500 RPM...
Em 1996 V10, 14.800 RPM, 1998,
15.000 RPM, 1999, 16.500 RPM,
2000, 17.000 RPM, 2001, 17.700
RPM, 2002, 18.600 RPM, 2003,
18.700 RPM, 2004, 19.000 RPM

2006, V8
2014, V6 turbo + unidade de
potência ...
2020, chega!
2021, (?)
Com a maior temporada da
história, (22 etapas
programadas), a Fórmula 1 se
despede da era Turbo. O futuro
está em 2021 e até lá, não
haverá nada de novo nos
motores para ver e ouvir.
O desempenho virá de outros
artifícios.

PRÉ-TEMPORADA
BARCELONA
19-21 de fevereiro

Teste 1
Mecânico ajusta o DAS – altera o ângulo das rodas dianteiras
com o carro em movimento, semelhante ao manche de avião

Como sempre acontece, os
primeiros testes de prétemporada da Fórm ula 1
são repletos de mistério.
Escondem tudo, omitem,
enganam,
espionam,
cometem erros, tudo para
parecer ‘frágil’ e ‘fraco’
perante os adversários.
Esse ano com a FIA
proibindo as placas e
painéis em frente as boxes,
as equipes esconderam
menos e a Mercedes
apresentou uma genial
novidade.

Melhor Volta: Valtteri Bottas ficou com o
melhor tempo da primeira semana
Novidade: DAS - Dual Axis Steering
apresentado pela Mercedes foi a grande
novidade em Barcelona
Ferrari: escondendo o jogo, não mostrou
competividade e nem novidades
Renault: no grupo da terceira força
Williams: renasceu e saiu do último lugar
Racing Point: Apresentou um carro
competitivo, uma cópia da Mercedes
2019
AlphaTauri, Red Bull: podem vencer
Haas: está esperado 2021

F1 Pré-temporada

F1
HORA DA VERDADE
PRÉ-TEMPORADA
BARCELONA
26 - 28 de fevereiroTeste 2
1º dia

Os últimos três dias de
testes da pré-tem porada
em
Barcelona
pouco
mostraram sobre quem tem
o favoritismo para vencer
em 2020. Mercedes, Ferrari,
Red Bull seguem fortes,
mas Alfa Romeo, McLaren,
Renault e Racing Point
podem surpreender.
Quem
liderou?
Quem
perdeu? Como foi o Teste
2?
Com
a
palavra
os
especialistas da cobertura
local:

Kubica o mais rápido no primeiro dia

(MARCA) Robert Kubica,
pi l oto de testes da Al fa
Romeo, surpreendeu no
pri meiro dia da s egunda
s essão de testes coletivos
em Ba rcelona. Na quintafei ra, às 12h30 marcou 1:
16.942 us ando o composto
C4 (ma ci o), indicando que
o motor da Ferrari já 'abriu
o toque’ para esta s egunda
e úl tima semana de testes.
O tempo de 1: 16.9 do
pol onês já havia sido
ma rca do por Hamilton na
s emana passada com o
composto C2 (rígido),
mes mo assim, foi uma
va nta gem a seu favor.
Di zem que a Honda trouxe
uma nova especificação de
motor, ma is potente e
confi ável, que poderia
col ocá-los como os
pri ncipais aspirantes a
tenta r derrubar a

Mercedes este ano. Gasly
a pa receu em s egundo com
o Al pha Tauri, utilizando o
pneu C4 (ma cio), então,
mui ta a tenção a esses dois
ca rros neste início de
temporada.
Ca rl os Sainz ficou em
s exto, a 1,2 s egundos da
Kubi ca com o composto C3
(médio), embora pareça
que a McLa ren tenha se
dedicado mais a avaliar a s
nova s peças do
preocupada com um
tempo específico. Chegou
da fá brica um novo difusor,
que foi montado no meio
da ma nhã e com o qual
Ca rl os teria alcançado seu
mel hor tempo. La ndo
Norri s fechou o primeiro
di a .

Bandeira vermelha após rodada de Vettel

F1 2020

PRÉ-TEMPORADA BARCELONA
26-28 de fevereiro
2º dia

Teste 2

Sebastian Vettel foi o homem mais rápido do
di a . O piloto da Ferrari fez o melhor tempo na
s essão da manhã e nunca mais foi “desafiado”,
ma ntendo o primeiro posto até a o fim do dia.
Com a pi sta molhada devi do à chuva que ca iu
dura nte a noite, a primeira hora do dia vi u
pouca atividade no Ci rcuito de Barcelona. Os
pneus intermédios foram usados pela primeira
vez pa ra os pilotos verificarem o
comportamento dos carros no piso molhado,
ma s apenas ci nco ca rros saíram na primeira
hora para a pista.
Na s egunda hora já vi mos mais tra balho e os
tempos começaram a cair em bom ritmo,
a s sociado a vá rias saídas de pista. Antônio
Gi ovi nazzi foi o primeiro a parar na grama,
s eguido de Valtteri Bottas e Max Verstappen,
que teve menos s orte e ficou preso na caixa de
bri ta . Também Sebastian Vettel teve uma saída
de pi sta na última hora, depois de obter o
mel hor registo do dia, com a configuração mais
ma ci a, escreveu o AutoSport.

F1 2020

PRÉ-TEMPORADA BARCELONA
26-28 de fevereiro
3º dia

Teste 2

Va l tteri Bottas acabou o último dia de testes com o
tempo mais rápido, fazendo uma volta no ci rcuito de
Ba rcelona em 1:16.196s. Na s egunda posição ficou
Ma x Vers tappen, que a pesar de ter tentado melhorar
a s ua marca nos últimos ci nco minutos não
cons eguiu, fi cando com um tempo de 1:16.269s
(+0.073s ).
Da niel Riccardo, que pilotou o Renault pela de
ma nhã, foi o terceiro tempo mais rápido, distante
ma i s 0.080s de Bottas. Charles Leclerc não melhorou
o s eu melhor tempo (1:16.360s – na parte da manhã)
e termi nou assim o dia na quarta posição, mas, foi o
pi l oto que mais a ndou neste último dia de testes,
compl etando 177 vol tas no ci rcuito de Barcelona.
Lewi s Hamilton terminou na quinta posição, após
concentrar o trabalho em simulações de corrida.
Ha milton fez a s ua melhor volta em 1:16.410s,
compl etando 90 vol tas.
Es teban Ocon l evou o Renault até à sexta posição,
com um tempo de 1:16.433s. Sergio Pérez
(7º+0.438s ), Ca rl os Sainz (8º+0.624s), George Russell
(9º+0.675s ), Da niil Kvya t (10º+0.718s ) e Ki mi
Ra i kkonen (12º+1.219s) foram, juntamente com
Lecl erc, os pilotos que completaram mais de 100
vol ta s no ci rcuito de Barcelona, no último dia de
tes te de pré-temporada.
Kevi n Ma gnussen a ndou na parte da ta rde, mas, teve
probl emas de embraiagem e só conseguiu sair das
boxes mesmo no final da s essão, quando seu Haas
cons eguiu melhorar o tempo, ultrapassando
Al exa nder Al bon na 14º posição. O di namarquês foi o
que fez menos vol tas, 25 no total./ AutoSport

Intercontinental GT

Intercontinental GT Challenge - 02 fevereiro 2020

PRIMEIRA VITÓRIA
DA BENTLEY

Depois de seis tentativas, a
Bentley venceu a corrida de
Mount Panorama. A
conquista do trio
Pepper/Soulet/Gounon nas
12h de Bathurst foi
inesperada, apesar dos
britânicos sempre estarem
no 10 top da classificação.
Depois de largar em 11º, o
carro #7 venceu com
41″524 de vantagem para o
McLaren de Ben
Barnicoat/Álvaro
Parente/Tom Blomqvist,
que terminou em terceiro.
O Porsche #999 (segundo
colocado na pista) recebeu
uma punição de 30
segundos e caiu para 9º, no
resultado final, tirando o
pódio do piloto brasileiro
Felipe Fraga, que fazia sua
estreia na prova inaugural
do Intercontinental na
Austrália. /AutoSport

WRC- 2ª Etapa Suécia

Elfyn Evans venceu o Rali da
Suécia e lidera, pela primeira
vez na carreira, o
Campeonato Mundial.
Disputando seu segundo rali
como piloto Toyota, o galês
liderou os quatro dias de
competição vencendo por
12,7 segundos. A segunda
vitória na carreira deixou
Evans empatado em pontos
com Thierry Neuville na
classificação geral, após duas
de 13 rodadas.
O campeão mundial Ott
Tänak terminou em segundo
lugar no Hyundai i20,
enquanto o jovem Kalle
Rovanperä superou o sexto
campeão mundial Sébastien
Ogier no estágio final para
conquistar o terceiro lugar
em outro Toyota Yaris./WRC

ELFYN EVENS
MAGISTRAL NA SUÉCIA

Daytona Beach, 16 fevereiro - 1ª ETAPA

Daytona 500
A última volta de Ryan Newman

Fotos: Chris O´Meara/AP, Jared Tilton, David Grahan/AP,Peter Casey

Ao contornar a última curva Newman estava na posição de vencer. Foi tocado e acabou no hospital gravemente ferido. Vitória de #11 Denny Hamlin

GAÚCHO

Fotos divulgação

Já o Turismo 1.4 RS s erá o novo nome do
ca mpeonato Gaúcho de Ma rcas & Pi l otos em 2020.
O ca mpeonato brasileiro busca também unificar as
ca tegorias regionais de Goiás e de Mi nas Gerais. O
regul amento prevê a utilização dos motores
Chevrol et 1.4 (os mesmos usados nas 12 Horas)
s em nenhuma preparação, ECU do motor
pa dronizada, assim como molas e amortecedores.
Os motores podem ser i nstalados em qualquer
modelo produzido dentro do Mercosul,
i ndependentemente de marca.
Ai nda em março, será divulgado o regulamento
ofi cial da Turismo 1.4 Bra sil, assim como s eu
ca l endário.

Novo Brasileiro de Turismo 1.4
Por Da niel Dias / FGA

A Federação Gaúcha de Automobilismo (FGA) i rá
l i derar em 2020 uma i niciativa que colocará o
a utomobilismo de três estados em forte evi dencia
na ci onal. A cri ação do novo ca mpeonato Turismo
1.4 Brasil reuni rá pilotos e equipes de Minas
Gera is, Goiás e Rio Grande do Sul, com ca rros
s emelhantes aos que disputaram as 12 Horas de
Ta rumã no ano passado, um regulamento que
ga nhou aprovação fora e entro da pista.
A FGA, em conjunto com as federações dos outros
doi s Estados, confirmou a realização de quatro
etapas. Al ém da CBA e das federações estaduais, o
ca mpeonato terá apoio do Automóvel Cl ube do Rio
Gra nde do Sul.

“Nossa ideia é fazer ainda este ano uma
prova em cada Estado e uma grande Final
com duas horas de duração dentro da edição
das 12 Horas de Tarumã de 2020. Outra
novidade será a classe Master, com piloto
veteranos dos regionais que sonham em
participar de um certame nacional com baixo
custo”, comentou Urbano da Silva.

CALENDÁRIO DE MARÇO
12-15 MÉXICO – Rali WRC
15 AUSTRÁLIA – Fórmula 1
18 1000 MILHAS SEBRING – WEC
22 TARUMÃ – Gaúcho Endurance / Marcas /Classic
29 GOIÂNIA - Stock Car/ Stock Light

Da inspiração: AUTOMOBILSPORT

TURISMO
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