Pilotos Levorin encaram terceira etapa do Arena Cross
Equipe segue para a competição, que será realizada na cidade de Goiânia (GO), neste sábado,
7 de junho.
O próximo desafio da equipe IMS / Vulcano / Ipiranga / Levorin / Honda é a terceira das cinco
etapas do Arena Cross, que será realizada dia 7 de junho, em Goiânia (GO), na área de eventos
do Shopping Flamboyant. O evento tem expectativa de casa cheia, mas quem não puder estar
presente poderá acompanhar ao vivo pelo canal SporTv 3, a partir das 21 horas de sábado, ou
através do site www.brmtv.com.br. Os pilotos Levorin Adam Chatfield, Jean Ramos, Gustavo
Pessoa, e o recém-chegado Kyle Regal, já estão preparados para a disputa.
Na categoria Pró, Jean Ramos tem como objetivo principal recuperar sua pontuação. O piloto
caiu para 3º na classificação geral, mas diz estar preparado para alcançar a vitória. “Vou me
concentrar mais nas largadas e dar o meu melhor para conseguir voltar ao topo”, analisou.
Adam Chatfield, 11º na classificação geral, está se dedicando para recuperar de sua lesão e
conseguir reassumir boas classificações. Na segunda etapa, o piloto já mostrou que está
retomando seu desempenho, conseguindo chegar em 5º na segunda bateria. “Estou a cada dia
me sentindo melhor em cima da moto, quero fazer boas provas e pretendo estar entre os top
5”, resumiu.
Quem também irá representar a equipe é o piloto Kyle Regal, o norte-americano veio para
uma participação especial, ele está preparado para acelerar forte e conquistar um bom
resultado para a equipe IMS.
Gustavo Pessoa está conquistando posições na MX2. O paulista, que está em 14º na
classificação geral, vem buscando melhores resultados, apesar de algumas dificuldades
atrapalharem seu desempenho. “Minha expectativa é boa, estou treinando bastante para
terminar em uma boa colocação”, afirmou o piloto.
Serviço:
O que é: Arena Cross - 3ª etapa
Data: 7/6/2014
Cidade: Goiânia (GO)
Local: Área de eventos do Shopping Flamboyant
Ingressos: Troca por 2 kg de alimento (feijão ou arroz)

A Levorin Pneus e Câmaras é patrocinadora oficial da equipe IMS Racing.
Sobre a Levorin: A Levorin é uma empresa 100% brasileira, líder na produção de pneus e
câmaras para bicicletas e motocicletas. Conta com mais de 2 mil colaboradores que trabalham
em duas unidades industriais, uma na cidade de Guarulhos (SP) e outra em Manaus (AM).
Fundada em 1943, a Levorin virou sinônimo de qualidade e capacidade produtiva, superando a
marca de vinte milhões de pneus por ano. Os produtos da marca, além de abastecerem o
mercado de reposição, também são os pneus originais de grandes montadoras, como a Honda,
Caloi, Dafra, Sense Bike e Yamaha.

