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Vencedora de três das 12 corridas da temporada de 2014, a Motortech Competições
apresentou nesta terça-feira (24) seus pilotos e patrocinadores para o Campeonato Brasileiro
de Turismo de       2015. O ato reuniu desportistas e jornalistas no Hotel InterCity, em Caxias
do Sul, cidade onde a equipe mantém sua sede. A dupla de pilotos será formada por Márcio
Campos, de 28 anos, e por Gabriel Robe, 17 anos, piloto mais jovem do grid.

  

Representante da cidade de Pelotas, Robe estreou na competição ainda em 2014, quando
participou das três últimas etapas. “Chego à equipe para dar sequência ao meu aprendizado. A
minha expectativa é ótima. Sei do histórico vencedor da Motortech, quero fazer parte dessa
história com resultados”, falou o piloto, que foi ao pódio pela primeira vez com o segundo lugar
na penúltima etapa do ano passado no Velopark, em Nova Santa Rita (RS).

  

Campos vai defender a Motortech Competições pelo quinto ano seguido – de 2011 a 2013
conquistou o tricampeonato do Mercedes-Benz Challenge e em 2014 foi terceiro colocado no
Brasileiro de Turismo, com três vitórias. “Estar por cinco temporadas numa equipe que evolui
ano após ano é um incentivo e tanto, isso me ajuda a evoluir, também. Em 2014 a gente
evoluiu junto, agora é trabalhar em busca desse título”, declarou o piloto de Farroupilha.

  

Chefe de equipe da Motortech Competições, Adilson Morari avalizou as declarações de
Campos. “A gente tem crescido juntos no automobilismo, agora o Gabriel está chegando para
fazer parte desse crescimento. Seria petulante eu dizer desde já que nós vamos trazer o título
para Caxias do Sul, mas podem escrever: não vamos medir esforços para ganhar o
campeonato de pilotos e também o campeonato de equipes. É um objetivo real”, definiu.
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