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CARUSO, Eduardo.
Concluído o percurso do Rali Rota Sul.
Correio Popular, Campinas, 02 fev., 2003.

,

toncluído Opercur&odoRaliRotaSul
- A mais nova comvetição of! road do_Brasil,
~Rali Rota Sul, será disputada no Rio Grande
do Sul na Páscoa, de 17a 21de abril, passando
~elas cidades de Torres, Rio Grande e Chuí.
~erão quatro categorias: carros, motos, camijillões e quadriciclos.
:: A prova já nasce como uma das maiores e
plais importantes do calendário nacional e é
p,rganizada pela Dunas Race, a mesma empresa que faz o Rali dos Sertões, a maior corrida
fora
de estrada da América Latina.
'
O Rota Sul será a primeira corrida do Tro~ éu Brasil de Rali, novo campeonato nacional
, ue substituirá a Copa Dunas. Também farão

essa etélpa atende aos interes,§,(óJsQ.Q8..p'§l.trocJna-

dores e irá melhorar futuramente, Justamente
por passar por locais onde há o acordo do Mercosul. "Achointeressante. Primeiro porque no
Sul existe um grande interesse por rali, assim
como na Argentina e no Uruguai. Além disso,
há um interesse dos patrocinadores no Mercosul", complementa.
Para Andrade, a Rota Sul tem tudo para se
tornar uma das mais importantes d~ Campeonato Brasileiro. "Pode até ser que ~sa prova
tenha o mesmo status doRali lnternational dos
Sertões. Temos que esperar a sua realização
para analisar", contou. Além do Rota Sul e dos
~arte da competição o Sertões e o Rali dos Ami- Sertões, mais uma prova longa integra o Cam~os,o terceiro evento organizado pela Dunas.
peonato Brasileiro: o Rali Terra Brasil, que par'I)s campeões do Troféu Brasil vão ganhar R$ te do Rio de Janeiro e termina na Bahia.
Onúmero de provas a serem disputadas na
'/iO'OOO,oo
em prêmios.
'I Inicialmente, o Rota Sul começaria no Bra- temporada 2003foi aumentada em mais duas
,,$ile iria até Punta DeI Este, no Uruguai, mas o etapas. No ano passado, aconteceram seis provas.Alémdelas,foram incluídas o RalidoPetró~rojeto foi adiado pela organização. "Muitas
asileiro,
~quipes.estavam preocupadas com o custo alto leo,prhneira etapa dbcampeonat
~o,exteri9r,. O):1deas despesas são feitas em dóla- realizada emCanlpos (RJ),eo RotaS Oimpasse é se a 'Ultimaetapa, o Rali dos ' ~. igos, que
;tes. Por isso, nesta edição vamos ficar apenas
j1oRio Grande do Sul", explicou Matcos Ermí- ainda não foi deflnido, continuará no calendá'
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,o rio de Moraes, diretor geral da Dunas Race.

; --"'"-~Para opiloto campineiro AlfredoAndrade,
~I

rio da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA). (EC/ AAN)

Equipe contará com um.,rnotor
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mais potente e um caminhão mais completo nesta temporada;
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