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Missão dada é missão cumprida! E a equipe FD Rally Team (Barueri/SP) finalizou a edição de
25 anos do Rally dos Sertões com chave de ouro e no lugar mais alto do pódio. A dupla
Glauber       Fontoura/ Minae Miyauti (#311) acelerou pelas trilhas de três estados (GO, MT e
MS) e venceu os desafios das etapas e sagrou-se campeã da categoria Pró Brasil no sábado,
26, ao cruzar a rampa de chegada no centro de Bonito, no Mato Grosso do Sul. A dupla, ainda,
ficou entre os Top 10 mais rápidos do rali, terminou em 6º na geral, de um total de 42 carros
que disputaram a edição.

"Estou muito feliz com o meu tetracampeonato, o primeiro na Pró Brasil. Foi tudo perfeito. Na
última Especial acelerei o que podia e foi demais. Nesta edição tudo deu certo: o carro esteve
perfeito, Minae e eu cada vez mais sintonizados e a FD Rally Team trabalhou muito bem.
Todos se dedicaram e se esforçaram e o meu muito obrigado a cada integrante da equipe.
Além do mais a minha esposa Sandra, também foi campeã no Regularidade. Agora é só
comemorar", ressalta o piloto, que está em seu 15º Rally dos Sertões e, agora, tem quatro
títulos -  2013 e 2014 (Super Production), com Minae, e o 2016 com Josi Koerich.

A navegadora comemora mais um título e faz uma homenagem à mãe, falecida no ano
passado. “Agora sou tricampeã do segundo maior rali do mundo e a minha vitória dedico à
minha mãe que sempre me apoiou e torceu por mim. Obrigada aos meus pilotos Glauber e
Sandra e à equipe FD Rally Team por me conceder mais essa alegria!”, afirma Minae, que nas
provas de Rali de Regularidade da temporada navega para Sandra.
Na 7ª e última etapa, de 420 quilômetros de percurso (240 de trechos cronometrados), de
Aquidauana até Bonito, Fontoura e Minae finalizaram em 2º na Pró Brasil, a bordo da
Mitsubishi L200 Triton RS.

Campeões por antecipação - No Regularidade/Turismo, Sandra Dias/Maurício Gonçalves
(#411) garantiram o título já na 5ª etapa e, agora, são bicampeões, uma vez que conseguiram
repetir a mesma façanha do ano passado, quando estreavam no Rally dos Sertões.
Participaram da modalidade 17 carros das categorias Turismo, Graduados e Super Master.

A bordo de uma Mitsubishi Pajero Full, na 7a etapa (sábado, 26) a dupla terminou a primeira
prova em 3º e venceu a segunda prova do dia. Conforme Sandra havia dito, a estratégia seria
administrar a vantagem e se divertir na trilha. “Fizemos uma ótima etapa, mas lógico que largar
sabendo que você já é campeã é outra coisa. Eu via os outros ponteiros preocupados,
traçando estratégia para o último dia decisivo e a gente tranquilo, só tendo que chegar em
Bonito”, diz a bicampeã Sandra (esposa de Glauber), que foi a única piloto mulher nos carros
do grid 2017, de Regularidade e do Cross Country.

“A Sandra que estreou no Sertões no ano passado e essa de hoje é bem diferente. Além da
experiência, estou mais segura, evolui minha pilotagem e para se ter uma ideia, nem sinto mais
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o frio na barriga a cada largada. Tudo é tão prazeroso, as trilhas, a sintonia com o meu
navegador, que parece que estou nisso há anos”, completa a piloto.

Segundo o navegador, a sintonia de piloto e navegador fizeram a diferença. “Que presente
conquistamos! O segundo título na nossa segunda participação no Sertões. Vencemos nove
das 14 provas, Sandra pilotou muito e com segurança. A sintonia entre piloto e navegador foi
perfeita e gostei demais do roteiro desta edição de 25 anos", diz Gonçalves, natural de
Sorocaba/SP.

Na modalidade Regularidade são realizadas duas provas por dia. Não é a velocidade que
conta, mas sim andar no trecho o mais próximo das médias horárias pré-estabelecidas, o que
vale é a perícia, capacidade de cálculo e raciocínio – na categoria. E vence o dia quem tiver
menos pontos perdidos. A prova de Regularidade teve um percurso de 2.820 quilômetros, com
1.220 navegados.

Maior equipe do grid - Neste ano, a FD Rally Team foi a maior equipe do grid com 12 carros
(seis no Cross Country e seis no Regularidade), e uma característica especial: todas as cinco
mulheres inscritas na modalidade eram do time. Liderando o pelotão da frente está Sandra
Dias #411, pelo segundo ano consecutivo, a única piloto mulher do grid de Regularidade, e as
navegadoras Regiane Pagnard #402, Priscila Nogueira #403, Cristina Possetti #406 e Marcia
Guerra #408

Resultado final – Categoria Pró Brasil:

1° #311 Glauber Fontoura / Minae Miyauti - 24h49m10s
2° #351 Flavio Lunardi / Fred da Silva - 26h35m29s
3° #335 Cleber Rosa / Joao Ribeiro - 30h03m00s
4° #317 Thiago Rizzo / Leo Magalhaes - 31h38m41s
5° #342 Wagner Roncon / Joselito Junior - 32h16m54s
6° #356 Lucas Teixeira / Armando Miranda - 35h12m54s

Classificação final do Rally dos Sertões 25 anos
Carros/Geral (seis primeiros)

1º Cristian Baumgart/Beco Andreotti 21h38m26s
2º Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin 21h45m23s
3º Alvarez Fernando/Juan Monasterolo 23h38m14s
4º Michael Terpins/Maykel Justo 24h18m15s
5º Guiga Spinelli/Youssef Haddad 24h38m57s
6º Glauber Fontoura/Minae Miyauti – 24h49m10s

Resultado Final - Categoria Regularidade/Turismo

1) #411 Sandra Dias / Maurício Gonçalves - 197
2) #403 Leonardo Da Costa / Priscila Nogueira Maciel - 170
3) #404 Paulo Renato Martins / Regiane Salgado Pagnard - 153
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4) #414 Sergio Ricci / Alessander Monteiro Soares – 151
5) #407 Giovani Arnaldo de Mello / Pedro Pescador de Mello – 149
6)#412 Renato Leal/ Rodrigo Pavan - 122
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