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Campeonato Italiano de Rali 2017: R-M e PEUGEOT, uma combinação 

vencedora! 

A R-M é o patrocinador oficial da Peugeot Itália no Campeonato de Rali 2017. O anúncio foi feito a 1 

de Março numa conferência de imprensa na sede da Peugeot em Itália – Milão. 

O hexágono da R-M será então apresentado em ambos os carros da competição. 

O Peugeot 208 T16 será pilotado pela equipa altamente experiente do piloto Paolo Andreucci da 

Toscana e o co-piloto Anna Andreussi do Friuli. 

Este desafio é importante tanto para o piloto 

Paolo Andreucci como para a Peugeot pois o 

CIR 2017 também oferece a oportunidade de 

vencer o 10º campeonato italiano - o equivalente 

ao campeonato no futebol. 

No entanto, depois de dois títulos consecutivos , 

a Peugeot também competirá no Campeonato 

Italiano “Rali Júnior” com o Peugeot 208 R2 

com motor de 1.6 litros, com o jovem e 

promissor piloto Marco Pollara (21 anos) de Palermo e o co-piloto Giuseppe Princiotto (32 anos) de 

Messina. 

O Campeonato Italiano de Rali começa no dia 19 de Março com o “II Cioco e Valle del Serchio” e 

termina a 15 de Outubro com o “Due Valli”. Mais uma vez o “Rally del Salento” (4 de Junho) terá lugar 

entre dois eventos todo terreno. 

Calendário Temporada 2017 

19 Março 40º Rally Il Ciocco e Valle del Serchio 
2 Abril 64º Rally Sanremo 
23 Abril 101º Rally Targa Florio 
14 Maio 24º Rally Adriatico 
4 Junho 50º Rally del Salento 
16 Julho 45º Rally San Marino 
17 Setembro 5º Rally Roma Capitale 
15 Outubro 25º Rally Due Valli 
 

Visite a nossa página no Facebook onde poderá acompanhar todos os eventos! 



 
 

Desejamos à equipa a melhor sorte para uma época bem sucedida. 

R-M: Perfection made simple 

R-M Automotive Refinish Paints: uma importante divisão da BASF Coatings 

Sob a marca R-M, a BASF comercializa uma ampla gama de sistemas de repintura automóvel, 

centrando-se nas tintas aquosas eco eficientes e tintas com grande teor de sólidos. Ao utilizar estes 

sistemas, todos os requerimentos legais de redução de solventes podem ser cumpridos em qualquer 

parte do mundo e, tendo em conta a aparência e resistência, os produtos cumprem os mesmos 

padrões de qualidade que as tintas à base de solventes. Nesta área, a empresa oferece uma ampla 

variedade de serviços de apoio ao cliente. A R-M Automotive Refinish Paints é aprovada pelos 

principais fabricantes de automóveis para reparação pós-venda e escolhido pelas mais prestigiadas 

empresas automóveis do mundo pela sua experiência em cor. 

 

R-M Automotive Paints – Iberia  
Contato: Sara Marcón  
E-Mail: sara.marcon@basf.com  
www.rmpaint.com 
www.facebook.com/rmpaint  
www.bestpainter.rmpaint.com 
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